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နောက်ဆက်တွဲအခန်း ( ၁ )

အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်

၁။ ပမန်မာနိုင်ငံအနနပြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက် ၌ 1968 Vienna Convention on 
Road Signs and Signals (၁၉၆၈ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း) သို့ အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံအပြစ် ဝင်နရာက်
ခဲ့ပြီးပြစ်သပြင့်  မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ကျင့်သုံးလျက်ရှိနသာ လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသား
များနှင့် အချက်ပြများသည် အဆိုြါ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ပြီး  
ယာဉ်သွားလာမှုစနစ် ြိုမိုနကာင်းမွန်လာနစရန်နှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနနသည့်စနစ်နှင့်  
ကိုက်ညီနစရန်အတွက်လည်းနကာင်း၊ “ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရးနှင့်နမာ်နတာ်ယာဉ် စီမံ
ခန့်ခွဲမှုဥြနေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်)” ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီနစနရးအတွက်လည်းနကာင်း 
ထုတ်ပြန်ပခင်းပြစ်သည်။ 
၂။ လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အချက်ပြများကို ဤညွှန်ကကားချက်ြါ 
သတမ်တှခ်ျကမ်ျားနငှ့အ်ည ီ      တစန်ိငုင်လံုံးအတိငု်းအတာပြင့ ်နရးဆွစဲိကုထ်ရူနပ်ြစပ်ြီး  သတမ်တှ ် 
အရွယ်အစားများ၊ သနကေတများနှင့် အနရာင်များကိုနပြာင်းလဲပြင်ဆင်စိုက်ထူပခင်းမပြုရြါ။
၃။ ဤညွှန်ကကားချက်မထုတ်ပြန်မီအထိ နိုင်ငံအတွင်း၌ နရးဆွဲစိုက်ထူအသုံးပြုထားနသာ 
လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ အချက်ပြများနှင့် လမ်းနြါ်နဆးနရးအမှတ်အသား
များသည် ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း၌ နြာ်ပြထားသည့်စနစ်နှင့်ကိုက်ညီပြီး ဝိနသသလက္ခဏာ
အားပြင့် တူညီနသာ်လည်း အဓိြ္ပာယ်နြာ်ပြချက်အနနပြင့် ကွဲလွဲြါက အဆိုြါလမ်းညွှန်းများ၊ 
လမ်းအမှတ်အသားများ၊ အချက်ပြများနှင့် လမ်းနြါ်နဆးနရးအမှတ်အသားများကို စာချုြ်
အသက်ဝင်ပြီး နလးနှစ်ထက်နနာက်မကျနစဘဲ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ အစားထိုးပခင်း 
သို့မဟုတ် ပြည့်စွက်ပခင်းတို့ကို နဆာင်ရွက်ရမည်။
၄။ ဤညွှန်ကကားချက်မထုတ်ပြန်မီအထိ နိုင်ငံအတွင်း၌ နရးဆွဲစိုက်ထူအသုံးပြုထားနသာ  
လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ အချက်ပြများနှင့် လမ်းနြါ်နဆးနရးအမှတ်အသား
များသည် ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း၌ နြာ်ပြထားသည့်စနစ်နှင့် ညီညွတ်ကိုက်ညီပခင်းမရှိြါက  
အဆိုြါလမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ အချက်ပြများနှင့် လမ်းနြါ်နဆးနရးအမှတ် 
အသားများကို စာချုြ်အသက်ဝင်ပြီး (၁၅) နှစ်အတွင်း ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ အစား 
ထိုးပခင်းကို နဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းကာလအတွင်း လမ်းအသုံးပြုသူများအနနပြင့် ဗီယင်နာ 
ကွန်ဗင်းရှင်း၌ နြာ်ပြထားသည့်စနစ်နှင့် အကျွမ်းဝင်မှုရှိလာနစရန် မူလအသုံးပြုခဲ့နသာ  
လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ အချက်ပြများနှင့် လမ်းနြါ်နဆးနရးအမှတ်အသား
များအား အစားထိုးအသုံးပြုသည့် လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ အချက်ပြများနှင့် 
လမ်းနြါ်နဆးနရးအမှတ်အသားများကို ယှဉ်တွဲနြာ်ပြရမည်။
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နောက်ဆက်တွဲ ၅။ လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အချက်ပြများကို နရးဆွဲစိုက်ထူရာ၌  
အသုံးပြုသည့်ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ဆိုင်းဘုတ်တိုင်များတွင် ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းကကီးကကြ်ပခင်း၊ 
ယာဉ်အန္တရာယ်သတိနြးပခင်းတ့ုိနှင့် သက်ဆုိင်မှုမရိှနသာ စီးြွားနရးလုြ်ငန်းနကကာ်ပငာပခင်းဆုိင်ရာ  
ရုြ်ြံုနှင့်စာသားများြါဝင်ပခင်းမရိှနစရ။ ဤစည်းကမ်းချက်သည်  “သတင်းအချက်အလက်၊ ြ့ံြုိး 
အနထာက်အကူနှင့် ဝန်နဆာင်မှုဆုိင်ရာ ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်း” ြါ ညွှန်ပြရသည့်ကိစ္စရြ်များနှင့် 
အကျုံးဝင်ပခင်းမရှိနစရ။
၆။ လမ်းညွှန်းများ၊     လမ်းအမတှအ်သားများနငှ် ့     အချကပ်ြများ နရးဆွစဲိကုထ်ရူာ၌  နအာကြ်ါ 
အနပခခံအချက် (၅) ချက်နှင့် ပြည့်စုံရမည်−
 (က)  ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း 

ကကြ်မတ်နြးနိုင်ပခင်း၊
 ( ခ )  လမ်းညွှန်းဆုိင်းဘုတ်မှနြးသည့် သတိနြးချက်ကုိ လုိက်နာပခင်းပြင့် လမ်းအသံုး 

ပြုသူများအား ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နြးနိုင်ပခင်း၊
 ( ဂ )  လမ်းအသုံးပြုသူများကို ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်မှ အချနိ်မီသတိပြု 

ကာကွယ်နိုင်ရန် လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများအား သတ်မှတ်အကွာ
အနဝးတွင် စိုက်ထူထားပခင်းပြင့်  ကကိုတင်သတိနြးနိုင်ပခင်း၊

 (ဃ)  လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများြါ သနကေတနှင့် စာသားနြာ်ပြချက်
များသည် လမ်းအသံုးပြုသူတ့ုိ အလွယ်တကူသိရိှ နားလည်နုိင်သည့် သနကေတနှင့် 
အဓိြ္ပာယ်တို့ကို အသုံးပြုနြာ်နဆာင်ထားပခင်း၊

 ( င )   လမ်းအသုံးပြုသူများ သိရှိလိုက်နာရန်လိုအြ်သည့် လမ်းြိုင်းအနပခအနနများကို 
အသိနြးနိုင်ပခင်း။

အခန်း ( ၂ )
လမ်းညွှန်းများ

၇။ လမ်းညွှန်းများကို နအာက်ြါအတိုင်းခွဲပခားထားသည်−

 (က) အန္တရာယ်သတိနြးပခင်းလမ်းညွှန်းများ၊

 ( ခ )  အမိန့်နြးပခင်းလမ်းညွှန်းများ၊

  (၁) ဦးစားနြးနှင့် ဦးစားရလမ်းညွှန်းများ၊

  (၂) တားပမစ်ပခင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ပခင်းလမ်းညွှန်းများ၊

  (၃) မပြစ်မနနလိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်းများ၊

  (၄) ထူးပခားအမိန့်နြးလမ်းညွှန်းများ။
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နောက်ဆက်တွဲ ( ဂ )  ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်းများ၊
  (၁) သတင်းအချက်အလက်၊ ြံ့ြိုးအနထာက်အကူနှင့် ဝန်နဆာင်မှုဆိုင်ရာ လမ်း

ညွှန်းများ၊
  (၂) နရာက်ရှိနနရာကိုအနပခပြု၍ ဦးတည်လမ်းနကကာင်းများ သို့မဟုတ် နြါက် 

နရာက်သည့်နနရာများကို ညွှန်ပြသည့်လမ်းညွှန်းများ၊
   (ကက) ကကိုတင်ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်းများ၊
   ( ခ ခ )  ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်း၊ လမ်းနှင့်တည်နနရာပြလမ်းညွှန်းများ၊
   ( ဂ ဂ )  တည်နနရာအတည်ပြုလမ်းညွှန်းများ၊
   (ဃဃ) တည်ရှိနနြုံပြလမ်းညွှန်းများ။
  (၃) သီးပခားစတုဂံပြားများ။  
၈။ အန္တရာယ်သတိထြးပခင်းလမ်းညွှန်းများ။  အန္တရာယ်သတိနြးပခင်းလမ်းညွှန်းများနှင့် 
သက်ဆိုင်သည့်  စည်းကမ်းချက်များမှာ နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-
 (က) လမ်းအသုံးပြုသူများ၏ နရှ့တွင် မည်သည့်အန္တရာယ်မျ ိုးရှိသည်ကို သတိနြး 

သည့်အနနပြင့် သက်ဆိုင်သည့်သနကေတ နရးဆွဲထားနသာ နထာင့်မှန် မှန်ကူ 
ကွက်ြုံ ဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုနြာ်ပြရမည်။

 ( ခ )  နထာင့်မှန် မှန်ကူကွက်ြုံ ဆိုင်းဘုတ်တွင် နအာက်ခံအဝါနရာင်နြါ်၌ အနားကွြ်  
ကိ ုအနကန်ရာငပ်ြင်လ့ည်းနကာင်း၊     သနကေတကိ ုအနကန်ရာငပ်ြင်လ့ည်းနကာင်း  
နရးဆွဲရမည်။

 ( ဂ )  နထာင့်မှန် မှန်ကူကွက်ြုံသည် နှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) ြတ်လည်ရှိ အတိုင်း 
အတာနအာက် မငယ်ရ။

 (ဃ) အန္တရာယ်သတိနြးသနကေတ၏ အဓိြ္ပာယ်ကို ရှင်းလင်းနြာ်ပြရန် လိုအြ်ြါက 
ယင်း သနကေတ၏နအာက်၌ စတုဂံပြားနြါ်တွင် တိုနတာင်းရှင်းလင်းနသာ 
စာသားပြင့် နြာ်ပြရမည်။

 ( င )  အန္တရာယ်ရှိသည့်နနရာသို့မနရာက်မီ ပမို့အတွင်း၌ ၁၆၅ နြနှင့် ၃၃၀ နြ (၅၀ 
မီတာ နှင့် ၁၀၀ မီတာ) အကွာအနဝးအတွင်းတွင်လည်းနကာင်း၊ ပမို့ပြင်၌ 
၄၉၅ နြနှင့် ၈၂၅ နြ (၁၅၀ မီတာနှင့် ၂၅၀ မီတာ) အကွာအနဝးအတွင်း 
တွင်လည်းနကာင်း နြာ်ပြရမည်။ ပမို့ပြင်၌ အပမန်နှုန်းြို၍ နမာင်းနှင်ခွင့်ပြု
ထားသပြင့် အန္တရာယ်ရှိသည့်နနရာသို့မနရာက်မီ သက်ဆိုင်သည့် သတိနြး 
ဆိုင်းဘုတ်ကို နှစ်ကကိမ်နြာ်ပြရမည်။ ထိုသို့ နြာ်ပြရာတွင် ေုတိယဆိုင်းဘုတ်ကို  
အန္တရာယ်ရှိသည့်နနရာမှ ၃၃၀ နြ (၁၀၀ မီတာ) အကွာအနဝးတွင် နြာ်ပြ  
နိ ုင်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသည့်နနရာများ၊ လမ်းနကွ့များ၊ ကုန်းတက်များ၊ 
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နောက်ဆက်တွဲ ကုန်းဆင်းများ၊ လမ်းမျက်နှာပြင် မညီညာမှုများစသည်ပြင့် အကွာအနဝးတို့ကို 
ဆိုင်းဘုတ်အတွင်း သနကေတနအာက် သို့မဟုတ် ဆိုင်းဘုတ်နအာက်၌ နအာက်ခံ 
အဝါနရာင် သီးပခားစတုဂံပြားတွင် အနက်နရာင်ဂဏန်းပြင့် နြာ်ပြရမည်။

 ( စ )  “မ”တင်နိုင်နသာတံတား၊ တံခါးရှိရထားလမ်းကူး၊ တံခါးမဲ့ရထားလမ်းကူး 
သို့မဟုတ် ကားရထားလမ်းကူး အန္တရာယ်သတိနြးဆိုင်းဘုတ်များကို ပမို့တွင်း၌  
စိုက်ထူရမည့် အကွာအနဝး၊ ပမို့ပြင်၌ စိုက်ထူရမည့်အကွာအနဝး သတ်မှတ်
ချက်များအတိုင်း စိုက်ထူရမည်။ ၎င်းအန္တရာယ်သတိနြး ဆိုင်းဘုတ်များ၏ 
နအာက်နပခ၌ အနီနရာင်လိုင်းသုံးလိုင်းအမှတ်အသားြါ နအာက်ခံအပြူနရာင်
တွင် အနားသတ်အနက်နရာင် နေါင်လိုက်စတုဂံပြားကို အသုံးပြုရမည်။ အဆိုြါ  
နေါင်လိုက်စတုဂံပြား၏ အတိုင်းအတာ (အကျယ်) သည် တစ်နြ (၃၁ စင်တီ
မီတာ) နှင့် အပမင့်သည် သုံးနြ (၉၁ စင်တီမီတာ) နအာက်မငယ်နစရ။ အနီနရာင်
လိုင်းတစ်လိုင်း၏ အတိုင်းအတာ (အကျယ်) နှင့် လိုင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား 
အကွာအနဝးသည် နလးလက်မ (၁၀ စင်တီမီတာ) နအာက် မငယ်နစရ။ ယင်း 
ဆိုင်းဘုတ်များကို ေုတိယအကကိမ်၊ တတိယအကကိမ် ထြ်ဆင့်နြာ်ပြရန် လိုအြ်
ြါက အန္တရာယ်ရှိသည့်နနရာနှင့် သတိနြးဆိုင်းဘုတ်တို့အကကား အန္တရာယ်ရှိ 
သည့်နနရာမှ သုံးြုံနှစ်ြုံခန့်နနရာ၌ အနီနရာင်လိုင်း နှစ်လိုင်းြါ နေါင်လိုက်
စတုဂံပြားကိုလည်းနကာင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသည့်နနရာနှင့် သတိနြးဆိုင်းဘုတ်
တို့အကကား အန္တရာယ်ရှိသည့်နနရာမှ သုံးြုံတစ်ြုံခန့်နနရာ၌ အနီနရာင်လိုင်း  
တစ်လုိင်းြါ နေါင်လုိက်စတုဂံပြားကုိလည်းနကာင်း အသံုးပြုရမည်။ (ြံု-၂၃၊ ၅၄၊ 
၅၇၊ ၅၈)

 (ဆ) နနာက်ဆက်တဲွ (က မှ က- ၁၀ ထိ) တွင် အနသးစိတ် ရှင်းလင်းနြာ်ပြထားသည်။
၉။ အမိန့်ထြးပခင်းလမ်းညွှန်းများ။ အမိန့်နြးပခင်းလမ်းညွှန်းများမှာ နအာက်ြါအတိုင်း 
ပြစ်သည်- 
 (က) ဦးစားထြးနှင့် ဦးစားရလမ်းညွှန်းများ။ ဦးစားနြးနှင့် ဦးစားရလမ်းညွှန်းများနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့်  စည်းကမ်းချက်များမှာ နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-
  (၁) “ထရှ့တေင်ဆံုမည့်ယာဉ်ထြကာများကုိ ဦးစားထြးရန်” ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နထာင့်  

တစ်နထာင့်အားနအာက်စုိက်၍ နထာင်ထားနသာ သံုးနားညီကတိဂံြံု၌ နအာက်ခံ 
အပြူနရာင်နြါ်တွင် နဘးအနားသားများကို အနီနရာင်ပြင့်နရးဆွဲရမည်။            
စာသားပြင့်နြာ်ပြလိုလျှင် “ဆုံမည့်ယာဉ် ဦးစားထြး” စာသားကို ကတိဂံ
အတွင်း၌ အနက်နရာင်ပြင့် နရးသားရမည်။ နဘးအနားသားများ၏အလျား
သည် နှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) နအာက်မနလျာ့နစရ။ ယာဉ်ထိန်းမီး



5

နောက်ဆက်တွဲအချက်ပြနှင့် ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူမရှိနသာ လမ်းဆုံလမ်းခွ
များ၌ ဆုံမည့်ယာဉ်နကကာများမှယာဉ်များကို ဦးစားနြးရန်လိုအြ်လျှင် ဤ 
ဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုရမည်။ အမိန့်နြးချက်ကို လိုက်နာရမည့်နနရာသို့  
မနရာက်မ ီ သင့်နလျာ်နသာအကွာအနဝးမှ စုိက်ထူပခင်းပြင့်  ယာဉ်နမာင်းနှင်သူ 
အား ကကိုတင်အသိနြးနုိင်သည်။        နနရာအကွာအနဝးကုိ        နအာက်ခံအပြူနရာင် 
နြါ်၌ အနားကွြ်အနီနရာင်အလျားလုိက် သီးပခားစတုဂံပြားအတွင်း အနက်
နရာင်ပြင့်နရးသား၍ ဆိုင်းဘုတ်နအာက်နပခ၌ နြာ်ပြနိုင်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်
နနရာသ့ုိ နရာက်ရိှချန်ိ ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းြါက ဆက်လက်နမာင်းနှင်နုိင်သည်။ 
ယာဉ်သွားလာမှုရှိနနြါက ယင်းယာဉ်တို့ကို ဦးစားနြးရန် ဆိုင်းဘုတ်နနရာ
တွင်ရြ်ပြီး လမ်းရှင်းမှ ဆက်လက်နမာင်းနှင်ရမည်။ (ြုံ-၇၁)

  (၂) “ဆံုမည့်ယာဉ်ထြကာအား ဦးစားထြးရန်လမ်း” ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြူ 
နရာင်နြါ်၌ နဘးအနားသားအနီနရာင်စက်ဝိုင်းြုံတွင် ဦးစားနြးခံရသည့် 
ယာဉ်နကကာအား အနက်နရာင်ပမားြံုပြင့်လည်းနကာင်း၊ ဦးစားနြးမခံရသည့် 
တစ်ြက်ယာဉ်နကကာအား အနီနရာင်ပမားြုံပြင့်လည်းနကာင်း နြာ်ပြရမည်။ 
ဤဆိုင်းဘုတ်ကို ဦးစားနြးမခံရသည့် ယာဉ်နကကာဘက်သို့မျက်နှာမူ၍  
စုိက်ထူရမည်။ ဤဆုိင်းဘုတ်ကုိ သာမန်အားပြင့် ယာဉ်သွားလာမှုကုိ ကန့်သတ်
ရန်လိုအြ်သည့် လမ်းကျဉ်းများ၊ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြ တြ်ဆင်ပခင်း 
မရှိသည့် ယာဉ်နှစ်စီးနမာင်းနှင်ရန်ခက်ခဲနသာ လမ်းကျဉ်းများတွင် စိုက်ထူ
ရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်အား စိုက်ထူထားနသာလမ်းြိုင်းတွင် ဦးစားနြးမခံ
ရသည့်ယာဉ်နကကာမှ နမာင်းနှင်လာသည့်ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအနနပြင့် 
ဦးစားနြးခံရသည့် ယာဉ်နကကာမှယာဉ်များကို ဦးစားနြးရန် ဆိုင်းဘုတ်
နနရာတွင်ရြ်ပြီး လမ်းရှင်းမှ ဆက်လက်နမာင်းနှင်ရမည်။ (ြုံ-၇၂)

  (၃) “ရြ်ရန်” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအနီနရာင်နြါ်၌ နဘးအနားသားများ 
နှင့် “STOP” သို့မဟုတ် “ရြ်” စာသားကို အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။  
နှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) အတိုင်းအတာနအာက်မငယ်နသာ အနားရှစ်
ြက်ရိှ အဋ္ဌဂံြံု ပြစ်ရမည်။ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြနှင့် ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန် 
တာဝန်ရိှသူမရိှနသာ လမ်းဆံုလမ်းခွများတွင် ယာဉ်ကုိရြ်နစလုိပြီး လမ်းရှင်းမှ 
ဆက်လက်နမာင်းနှင်နစလိုလျှင် “ရြ်ရန်” ဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုရမည်။ 
သတ်မှတ်အပမန်နှုန်းပြင့် နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသည့်လမ်း၌ ယာဉ်နမာင်း 
နှင်သူအား ကကိုတင်သတိနြးသည့်အနနပြင့် “STOP” သ့ုိမဟုတ် “ရြ်” 
ဟူနသာအမိန့်နြးချက်ကုိ  လုိက်နာရမည့်နနရာသ့ုိမနရာက်မီ           သင့်နလျာ်နသာ 
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နောက်ဆက်တွဲ အကွာအနဝးမှ စတင်စုိက်ထူပြသနုိင်သည်။ ယာဉ်သွားလာမှုရိှသည်ပြစ်နစ၊ 
မရှိသည်ပြစ်နစ ဤဆိုင်းဘုတ်နနရာတွင် ရြ်ရမည်။ လမ်းရှင်းမှ ဆက်လက် 
နမာင်းနှင်ရမည်။ (ြုံ - ၇၃၊ ၇၄)

  (၄) “ဦးစားရလမ်း”   ဆိငု်းဘတုက်ိ ု    နအာကခ်အံပြူနရာငန်ြါ်၌        အနားကြွအ်နက်
နရာင် မှန်ကူကွက်အတွင်းတွင် နအာက်ခံအဝါနရာင်၊ အနားကွြ်အနက်
နရာင်မှန်ကူကွက်ငယ်သနကေတပြင့် နြာ်ပြရမည်။ နထာင့်မှန် မှန်ကူကွက် 
ြုံသည် နှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) ြတ်လည်ရှိ အတိုင်းအတာနအာက်  
မငယ်ရ။ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြနှင့် ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသ ူ
မရှိနသာ လမ်းဆုံလမ်းခွများရှိသည့် လမ်းများနြါ်တွင် ယာဉ်သွားလာမှု  
ဦးစားနြးပခင်းခံရသည့်ယာဉ်များကုိ ဦးစွာသွားလာနစလုိလျှင် ဤဆုိင်းဘုတ်  
ကို အသုံးပြုရမည်။ ဦးစားနြးခံရသည့် လမ်းတစ်နလျှာက်တွင် လမ်းဆုံ  
လမ်းခွတစ်ခုထက်ြုိြါက ဦးစားနြးခံရသည့် လမ်းနယ်အစ၌လည်းနကာင်း၊ 
အဆိုြါ လမ်းတစ်နလျှာက်ရှိ လမ်းဆုံလမ်းခွ တစ်ခုချင်းစီတွင်လည်းနကာင်း  
စိုက်ထူရမည်။ (ြုံ -၇၅)

  (၅) “ဦးစားရလမ်းနယ်ဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်ကို အနြါ်လက်ယာဘက်မှ နအာက် 
လက်ဝဲဘက်အနပခသို့ နရးဆွဲထားသည့် အနက်နရာင်နထာင့်ပြတ်မျဉ်း 
သနကေတပြင့် နြာ်ပြရမည်။ နထာင့်ပြတ်မျဉ်း၏ အကျယ်သည်  ၄.၇၅  လက်မ 
(၁၂ စင်တီမီတာ) နအာက်မငယ်နစရ။ “ဦးစားရလမ်းနယ်ဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်ကုိ  
ဦးစားရလမ်းနယ်ဆံုးသ့ုိမနရာက်မီ အနည်းဆံုးနှစ်ကကိမ် ကကိုတင်သတိနြး 
စိုက်ထူရမည်။ ဦးစားရလမ်းနယ်အဆုံးသို့နရာက်ရှိမည့် အကွာအနဝးကို  
နအာက်ခံအပြူနရာင်၊ အနားကွြ်အနီနရာင် အလျားလုိက်စတုဂံပြားနြါ်တွင် 
အနက်နရာင်ဂဏန်းပြင့်နြာ်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဆိုင်းဘုတ်နအာက်နပခ၌ 
နြာ်ပြရမည်။ (ြုံ-၇၆)

  (၆) “ဆုမံည့ယ်ာဉထ်ြကာတေင ် ဦးစားရလမ်း”      ဆိငု်းဘတုက်ိ ုနအာကခ်အံပြာနရာင ် 
စတုရန်းြံုအတွင်း ဦးစားနြးခံရသည့်ယာဉ်နကကာအား အပြူနရာင်ပမားြံုပြင့်  
လည်းနကာင်း၊ ဦးစားနြးမခံရသည့် တစ်ြက်ယာဉ်နကကာအား အနီနရာင်
ပမားြံုပြင့်လည်းနကာင်း နြာ်ပြရမည်။ စတုရန်းြံုသည် နှစ်နြ (၆၁ စင်တီ  
မတီာ)     ြတလ်ညရ်ှ ိအတိငု်းအတာနအာက ်မငယရ်။    ဤဆိငု်းဘတုက်ိ ု  သာမန်
အားပြင့် ယာဉ်သွားလာမှုကို ကန့်သတ်ရန်လိုအြ်သည့် လမ်းကျဉ်းများ၊  
ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြ တြ်ဆင်ပခင်းမရှိသည့် ယာဉ်နှစ်စီးနမာင်းနှင်ရန် 
ခက်ခဲနသာလမ်းကျဉ်းများတွင် စိုက်ထူရမည်။ (ြုံ-၇၇)
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နောက်ဆက်တွဲ ( ခ )  တားပမစပ်ခင်း     သိုမ့ဟတု ်   ကန့်သတပ်ခင်းလမ်းညွှန်းများ။    တားပမစပ်ခင်း  သိုမ့ဟတု ် 

ကန့်သတ်ပခင်းလမ်းညွှန်းများနှင့်သက်ဆုိင်သည့် စည်းကမ်းချက်များမှာ နအာက်ြါ  

အတုိင်းပြစ်သည်-

  (၁) မဝင်ရ၊ မနကွ့ရ၊ မရြ်ရ၊ မရြ်နားရ စသည့် တားပမစ်ချက် သ့ုိမဟုတ် ကန့်သတ် 

ချက်များကို လမ်းအသုံးပြုသူများလိုက်နာနစရန် သက်ဆိုင်သည့် သနကေတ 

နရးဆဲွထားနသာ စက်ဝုိင်းြံုဆုိင်းဘုတ်ပြင့် နြာ်ပြရမည်။ ထုိသ့ုိ နြာ်ပြရာတွင ်

အချင်းနှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) နအာက် မငယ်နစရ၊ (ြုံ- ၇၈ မှ ၁၁၆)

  (၂) ဆိုင်းဘုတ်တွင် နအာက်ခံအပြူနရာင်နြါ်၌ နဘးအနားသားကို အနီနရာင်  

ပြင့်လည်းနကာင်း၊ သနကေတ သို့မဟုတ် စာသားကို အနက်နရာင်ပြင့်  

လည်းနကာင်း နရးဆွဲရမည်။ စက်ဝိုင်းြုံနြါ်တွင် တားပမစ်ပခင်းသနကေတ

ပြစ်သည့် အထက်လက်ဝဲဘက်မှ နအာက်လက်ယာဘက်သို့ အနီနရာင်  

နထာင့်ပြတ်မျဉ်းပြင့် နရးဆဲွနြာ်ပြရမည်။ နဘးအနားသားများနှင့် နထာင့်ပြတ် 

မျဉ်းတို့၏ အတိုင်းအတာတို့သည် တူညီရမည်။ နထာင့်ပြတ်မျဉ်း၏ အတိုင်း 

အတာသည် ၄.၇၅ လက်မ (၁၂ စင်တီမီတာ) ထက် မကျယ်နစရ၊

  (၃) တားပမစ်ကန့်သတ်ပခင်း အစပြုသည့်နနရာသ့ုိ  နရာက်ရိှမည့်အကွာအနဝးကုိ  

နအာက်ခံအပြူနရာင်နြါ်၌ အနားကွြ်အနီနရာင်အလျားလိုက် စတုဂံပြား

တွင် နနရာ သို့မဟုတ် အကွာအနဝးတို့ကို အနက်နရာင်ပြင့်နရးသား၍ 

လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်နအာက်နပခ၌ နြာ်ပြရမည်၊

  (၄) လမ်းတစလ်မ်း၏အစ၌ စိကုထ်ခူဲသ့ည့ ်  “အပမနန်ှုန်းကန့်သတခ်ျက”်၊   “ဂထကေ့  

မထကေ့ရ”၊  “ယာဉ်ထကျာ်မတက်ရ”၊  “ကုန်တင်ယာဉ်ကကီးများထကျာ်မတက်ရ”  

အစရှသိည့ ်လမ်းညွှန်းများကိ ုလိကုန်ာရန ် ပြီးဆုံးပြပီြစန်ကကာင်း        နြာပ်ြသည့ ် 

လမ်းညွှန်းအား        အဆိြုါ လမ်းြိငု်းအဆုံး၌          စိကုထ်ရူမည။်      “တားပမစက်န့်သတ ်

လမ်းအဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်တွင်  သက်ဆိုင်ရာ တားပမစ် သို့မဟုတ် ကန့်သတ် 

သနကေတများကို အထက်လက်ဝဲဘက်မှ နအာက်လက်ယာဘက်သို့ အနက် 

နရာငန်ထာင့ပ်ြတမ်ျဉ်းပြင့ ်နရးဆွရဲမည။်      နထာင့ပ်ြတမ်ျဉ်း၏ အတိငု်း အတာ 

သည် ၄.၇၅ လက်မ (၁၂ စင်တီမီတာ) ထက် မကျယ်နစရ၊ (ြုံ-၁၀၆၊ ၁၀၇၊ 

၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၁၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃)
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နောက်ဆက်တွဲ   (၅) “မရြ်နားရ”      ဆုိင်းဘုတ်ကုိ                 နအာက်ခံအပြာနရာင်စက်ဝုိင်းနြါ်၌                  နဘးအနားသား 

များနှင့် နထာင့်ပြတ်မျဉ်းတို့ကို အနီနရာင်ပြင့်နရးဆွဲထားသည့် ဆိုင်းဘုတ် 

သ့ုိမဟုတ် နအာက်ခံအပြူနရာင်စက်ဝုိင်းတွင် နဘးအနားသားများနှင့်နထာင့် 

ပြတ်မျဉ်းတို့ကို အနီနရာင်ပြင့်နရးဆွဲထားပြီး Parking စကားရြ်၏ အတို 
နကာက် “P” စာလုံးကို အနက်နရာင်ပြင့် နရးဆွဲနြာ်ပြရမည်။ နထာင့်ပြတ ်
မျဉ်းကို အထက်လက်ဝဲဘက်မှ နအာက်လက်ယာဘက်သို့ နရးဆွဲရမည်။ 
နဘးအနားသားနှင့် နထာင့်ပြတ်မျဉ်းတ့ုိ၏ အတုိင်းအတာသည် တူညီရမည်။ 
နထာင့်ပြတ်မျဉ်း၏ အတိုင်းအတာသည် ၄.၇၅ လက်မ (၁၂ စင်တီမီတာ) 
ထက် မကျယ်နစရ။ ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်ြစ္စည်းတင်ချရန်  ယာဉ်ကို 
နခတ္တခဏ ရြ်ဆုိင်းလုိြါက ရြ်ဆုိင်းနုိင်ပြီး မရြ်နားနစလုိသည့် နနရာများတွင် 
ဤဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုရမည်။ ယာဉ်များကို မရြ်နားနစလိုသည့် လမ်း၏ 
“အစ” နှင့် “အဆံုး” နနရာတ့ုိတွင် ယင်းဆုိင်းဘုတ်များကုိ စုိက်ထူထားရမည်။ 
ထိုသို့ စိုက်ထူရာ၌ “ယာဉ်မရြ်နားရလမ်းအစ” နှင့် “ယာဉ်မရြ်နားရလမ်း 
အဆံုး” စာသားများကုိ နအာက်ခံအပြူနရာင်နြါ်၌ အနားကွြ်အနီနရာင် 
အလျားလိုက်စတုဂံပြားတွင် အနက်နရာင်စာသားပြင့် နရးသားရမည်။ 
ထို့ပြင် မရြ်နားနစလိုသည့် သို့မဟုတ် ရြ်နားနစလိုသည့်အချနိ်၊ နန့ရက် 
တ့ုိကုိနရးသား၍ ယာဉ်ရြ်နားပခင်းကုိ ကန့်သတ်လုိြါက နအာက်ခံအပြူနရာင် 
တွင် အနားကွြ် အနီနရာင်အလျားလိုက် စတုဂံပြားနြါ်၌ အချနိ်၊ နန့ရက ်
စာသားတ့ုိကုိ အနက်နရာင်ပြင့်နရးသား၍ သက်ဆုိင်ရာဆုိင်းဘုတ်နအာက်တွင် 
နြာ်ပြနိုင်သည်။ (ြုံ-၁၁၄၊ ၁၁၅)

  (၆) “မဆိုင်းရ”၊ “မရြ်နားရ” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင်စက်ဝိုင်းတွင်  
နဘးအနားသားများနှင့် ကကက်နပခခတ်မျဉ်းတို့ကို အနီနရာင်ပြင့်နရးဆွ ဲ
ရမည်။ ကကက်နပခခတ်မျဉ်း၏ အတိုင်းအတာသည် ၄.၇၅ လက်မ (၁၂ စင်တီ  
မီတာ) ထက် မကျယ်နစရ။ အနားသားများနှင့် ကကက်နပခခတ်မျဉ်းတို့၏  
အတိုင်းအတာတို့သည် တူညီရမည်။ ယာဉ်များကို လုံးဝရြ်ပခင်း၊ ရြ်ဆိုင်း
ပခင်း၊ ရြ်နားပခင်း မပြုနစလိုသည့် နနရာများတွင် ဤဆိုင်းဘုတ်ကို 
အသုံးပြုရမည်။ ယာဉ်များ မဆိုင်းရ၊ မရြ်နားရနသာလမ်း၏ “အစ” နှင့် 
“အဆုံး” နနရာတို့တွင် ယင်းဆိုင်းဘုတ်များကို စိုက်ထူထားပြီး “ယာဉ် 
မဆိုင်းရ၊ မရြ်နားရလမ်းအစ” နှင့် “ယာဉ်မဆိုင်းရ၊ မရြ်နားရ လမ်းဆုံး” 
စာသားများကို နအာက်ခံအပြူနရာင်၊ အနားကွြ်အနီနရာင် အလျားလိုက်
စတုဂံပြားနြါ်တွင် အနက်နရာင်ပြင့်နရးသား၍ ဆုိင်းဘုတ်နအာက်၌ နြာ်ပြ 
ရမည်။ (ြုံ-၁၁၆)
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နောက်ဆက်တွဲ ( ဂ )  မပြစ်မထနလိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်းများ။ မပြစ်မနနလိုက်နာရမည့် လမ်းညွှန်း

များနှင့ ် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းချက်များမှာ နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-

  (၁) လမ်းအသုံးပြုသမူျား  မလွမဲနသလွိကုန်ာနစလိသုည် ့အချကတ်ိုက့ိ ု သကဆ်ိငု ် 

သည့် သနကေတနရးဆွဲထားနသာ စက်ဝိုင်းြုံဆိုင်းဘုတ်ပြင့် နြာ်ပြရမည်။

  (၂) နအာက်ခံအပြာနရာင် စက်ဝုိင်းြံုဆုိင်းဘုတ်တွင် သနကေတ သ့ုိမဟုတ် စာသား  

ကို အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။

  (၃) အချင်း နှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) နအာက်မငယ်နသာ စက်ဝိုင်းြုံပြင့် နြာ်ပြ

ရမည်။ မီးနရာင်ပြင့် နြာ်ပြနသာဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုြါက အချင်း  

တစ်နြ (၃၁ စင်တီမီတာ) နအာက်မငယ်နစရ။

  (၄) စတင်လိုက်နာရမည့်နနရာတွင် နြာ်ပြရမည်။ ကန့်သတ်အပမန်နှုန်းပြင့် 

နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသည့် လမ်း၌မူ ယာဉ်နမာင်းနှင်သူအား ကကိုတင်သတိ  

နြးသည့်အနနပြင့် အမိန့်နြးချက်ကို လိုက်နာရမည့်နနရာသို့ မနရာက်မီ 

သင့်နလျာ်နသာ အကွာအနဝးတွင် သက်ဆိုင်သည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို စတင်

စိုက်ထူနိုင်သည်။ ထိုသို့ စိုက်ထူရာ၌ နအာက်ခံအပြာနရာင် အလျားလိုက် 

စတုဂံပြားနြါ်တွင် နနရာအကွာအနဝးကို အပြူနရာင်ဂဏန်းပြင့် နရးသား

ပြီး ဆိုင်းဘုတ်နအာက်၌ နြာ်ပြရမည်။ (ြုံ-၁၁၇ မှ ၁၃၆ အထိ)

  (၅) “လမ်းအသုံးပြုသ ူတစမ်ျ ိုးွကြ်ိ၍ု   အသုံးပြုခေင့ရ်ှထိသာ ယာဉထ်ြကာရှသိည”်  

ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင်စက်ဝိုင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် 

လမ်းအသုံးပြုသူ အမျ ိုးအစားနှစ်မျ ိုး၏ သနကေတများကို အပြူနရာင်ပြင့်

နရးဆွဲရမည်။ ဆိုင်းဘုတ်တွင် သီးသန့်လမ်းနကကာကို အသုံးပြုနိုင်သည့် 

လမ်းအသုံးပြုသူ အမျ ိုးအစားများကို နြာ်ပြထားပြီး သတ်မှတ်လမ်းနကကာ

အစတွင် အဆိုြါ ဆိုင်းဘုတ်ကို စိုက်ထူထားရှိရမည်။ (ြုံ-၁၃၇)

 (ဃ) ွူးပခားအမိန့်ထြးလမ်းညွှန်းများ။ ထူးပခားအမိန့်နြးလမ်းညွှန်းများနှင့်သက်ဆုိင်  

သည့် စည်းကမ်းချက်များမှာ နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-

  (၁) “ယာဉ်ထြကာအလုိက် သတ်မှတ်အပမန်နှုန်းထအာက် ထလှော့မထမာင်းရ”           ဆုိင်းဘုတ် 

ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြံုအတွင်း ယာဉ်နကကာအလုိက် ဦးတည်ရာ 

လမ်းနကကာင်းပြ ပမားြံုများကုိ အပြူနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ သတ်မှတ်သည့် 
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နောက်ဆက်တွဲ အပမန်နှုန်းကုိ သက်ဆုိင်ရာပမားြံုများနြါ်တွင်လည်းနကာင်း နရးဆွဲရမည်။ 
စတုရန်းြံုသည် နှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) ြတ်လည်ရိှ အတုိင်းအတာနအာက် 
မငယ်ရ။ ယာဉ်နကကာအလုိက် နမာင်းနှင်ရမည့် အပမန်နှုန်းကုိ သတ်မှတ်ရာတွင် 
လက်ဝဲဘက်အစွန်ဆံုး ယာဉ်နကကာအား  ကျန်ယာဉ်နကကာတ့ုိထက် အပမန်နှုန်း 
ြုိမုိ ခွင့်ပြုသတ်မှတ်နြးနိုင်သည်။ ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာ
ယာဉ်နကကာအတွင်း သတ်မှတ်သည့် အပမန်နှုန်းနအာက်နလျှာ့၍ နမာင်းနှင်
ပခင်းမပြုရ။ (ြံု-၁၃၈)

  (၂) “ယာဉ်ထြကာတစ်ခုအတေင်း သတ်မှတ်အပမန်နှုန်းထအာက် ထလှော့မထမာင်းရ”  
ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြုံအတွင်း ယာဉ်နကကာ
အလိုက် ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းပြ ပမားြုံများအား အပြူနရာင်ပြင့်
လည်းနကာင်း၊ သတ်မှတ်သည့်အပမန်နှုန်းကို သက်ဆိုင်ရာပမားြုံနြါ်တွင်
လည်းနကာင်း နရးဆွဲရမည်။ အနိမ့်ဆုံးအပမန်နှုန်းပြင့် နမာင်းနှင်နိုင်နသာ  
ယာဉ်နကကာအပြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် ဤဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင်  
စတုရန်းြုံအတွင်း ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းပြပမားြုံများကို အပြူနရာင်
ပြင့်လည်းနကာင်း၊ အပမန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ကို အဆိုြါ ပမားြုံနြါ်တွင်
လည်းနကာင်း နရးဆွဲရမည်။ အနိမ့်ဆုံး အပမန်နှုန်းအပြစ် နမာင်းနှင်နိုင်သည့်  
ယာဉ်နကကာကို ပမို့တွင်းလမ်းများနှင့် စည်ကားနသာနနရာများရှိ လမ်းများ
တွင် သတ်မှတ်ရမည်။ (ြုံ-၁၃၉)

  (၃) “ယာဉ်ထြကာအလုိက်   သတ်မှတ်အပမန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ွက်     ြုိမထမာင်းရ” 
ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင်၊ စတုရန်းြံုအတွင်း ယာဉ်နကကာအလုိက် 
ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းပြ ပမားြံုများအား အပြူနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ 
ကန့်သတ်ထားသည့် အပမန်နှုန်းအား သက်ဆုိင်ရာပမားြံုများနြါ်တွင် နအာက်ခံ 
အပြူနရာင်၊ အနားကွြ်အနီနရာင် စက်ဝုိင်းထဲတွင် စာသားကုိ အနက်နရာင်ပြင့် 
လည်းနကာင်း နရးဆဲွရမည်။ ယာဉ်နကကာအလုိက် နမာင်းနှင်ရမည့်အပမန်နှုန်း 
ကန့်သတ်ချက်ကုိ သတ်မှတ်ရာတွင် လက်ဝဲဘက်အစွန်ဆံုး ယာဉ်နကကာအား 
ကျန်ယာဉ်နကကာတို့ထက် အပမန်နှုန်းြိုမိုခွင့်ပြုသတ်မှတ်နြးနိုင်သည်။  
ယာဉန်မာင်းနငှသ်မူျား အနနပြင့ ်       ယာဉန်ကကာအလိကု ်  သတမ်တှသ်ည့ ်အပမန ်
နှုန်း ကန့်သတ်ချက်အတွင်းသာ နမာင်းနှင်ရမည်။ (ြုံ-၁၄၀)

  (၄) “ခရီးသည်တင်ယာဉ်သီးပခားယာဉ်ထြကာ” ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင် 
စတုရန်းြံုအတွင်း ယာဉ်နကကာအလုိက် ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းပြ ပမားြံုများ 
အား အပြူနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ “သီးပခားယာဉ်နကကာ (ခရီးသည်တင်ယာဉ် 
များသာ)”             သနကေတကုိ သက်ဆုိင်ရာပမားြံုနြါ်တွင်လည်းနကာင်း              နရးဆဲွရမည်။ 
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နောက်ဆက်တွဲခရီးသည်တင်ယာဉ် သီးပခားယာဉ်နကကာအတွင်း            အပခားယာဉ်များ နမာင်းနှင်ပခင်း 

မပြုရြါ။        အပခားယာဉ်အမျ ိုးအစားများအတွက်        သီးပခားယာဉ်နကကာသတ်မှတ် 

လိြုါက        ဆိငု်းဘတု၌်        သတမ်တှလ်ိသုည့ ်ယာဉန်ကကာနြါ်တငွ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်

ယာဉ်အမျ ိုးအစား၏ သနကေတြုံကို နရးဆွဲရမည်။ (ြုံ-၁၄၁)

  (၅) “တစ်လမ်းထမာင်းလမ်း” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြုံ  

သိုမ့ဟတု ်     နထာင့မ်နှစ်တဂုြံုအံတငွ်း  ဦးတညရ်ာလမ်းနကကာင်းပြ ပမားြုအံား  

အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆဲွရမည်။               သက်ဆုိင်ရာလမ်းသည် တစ်လမ်းနမာင်းပြစ်နကကာင်း  

နှင့် ပမားဦးညွှန်ပြသည့် ဦးတည်ရာဘက်သ့ုိသာ နမာင်းနှင်ရမည်ပြစ်နကကာင်း 

မလွဲမနသွ သိရှိလိုက်နာနစလိုလျှင် အသုံးပြုရမည်။ (ြုံ-၁၄၂ မှ ၁၄၆ ထိ)

  (၆) “ယာဉ်ထြကာကကိုတင်ထပြာင်းရန်”          ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြံု 

အတွင်း ယာဉ်နကကာသတ်မှတ်သည့် မျဉ်းပြတ်များနှင့်  ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းပြ 

ပမားြံုများအား အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆဲွရမည်။ “ယာဉ်နကကာကကိုတင်နပြာင်းရန်” 

ဆုိင်းဘုတ်ကုိ လမ်းမကကီးများနြါင်းဆံုသည့် လမ်းဆံုလမ်းခွများသ့ုိမနရာက်မီ  

သွားလုိသည့်ဘက်သ့ုိ ယာဉ်နကကာနပြာင်းနုိင်နကကာင်း ကကိုတင်အသိနြးလုိလျှင်  

အသုံးပြုရမည်။ (ြုံ-၁၄၇)

  (၇) “အပမန်လမ်းမကကီးအစ” ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင် နထာင့်မှန်စတုဂံ 

ြံုတွင် လမ်းမကကီးြံု သနကေတအား အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆဲွရမည်။ ယာဉ်နမာင်း 

နှင်သူများအား အပမန်လမ်းမကကီးနြါ်တွင် နမာင်းနှင်လျက်ရိှပြီပြစ်နကကာင်းနှင့် 

အပမန်လမ်းမကကီးဆိုင်ရာ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို စတင် 

လုိက်နာရမည်ပြစ်နကကာင်း အသိနြးလုိလျှင် ဤဆုိင်းဘုတ်ကုိ အသံုးပြုရမည်။ 

သာမန်အားပြင့်            အပမန်လမ်းနှင့်       အပခားလမ်းအမျ ိုးအစားများတွင်            လုိက်နာရမည့် 

ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများ မတူညီကကလျှင် အသုံးပြုရမည်။ 

(ြုံ-၁၄၈)

  (၈) “အပမန်လမ်းမကကီးအဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင် နထာင့်မှန် 

စတုဂံြုံတွင် လမ်းမကကီးြုံသနကေတအား အပြူနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ 

အထက်လက်ယာဘက်မှ နအာက်လက်ဝဲဘက်သို့ နထာင့်ပြတ်မျဉ်းကို 

အနီနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း နရးဆွဲရမည်။ နထာင့်ပြတ်မျဉ်း၏ အတိုင်း 

အတာသည် ၄.၇၅ လက်မ (၁၂ စင်တီမီတာ) ထက် မကျယ်နစရ။ ယာဉ်နမာင်း

နှင်သူများအား အပမန်လမ်းမကကီးအဆုံးသို့ နရာက်ရှိပြီပြစ်နကကာင်းနှင့်  



12

နောက်ဆက်တွဲ အပခားလမ်းအမျ ိုးအစားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ 

လမ်းစည်းကမ်းများကို စတင်လိုက်နာရမည်ပြစ်နကကာင်း အသိနြးလိုလျှင ်

ဤဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုရမည်။ သာမန်အားပြင့် အပမန်လမ်းနှင့် အပခား 

လမ်းအမျ ိုးအစားများတငွ ်   လိကုန်ာရမည့ ်ယာဉစ်ည်းကမ်း၊     လမ်းစည်းကမ်း 

များမတူညီလျှင် အသုံးပြုရမည်။ “အပမန်လမ်းမကကီးအဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်ကို 

ြထမအကကိမ်သတိနြးပခင်း၊ ေုတိယအကကိမ်သတိနြးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

အကွာအနဝးသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာလျက် စိုက်ထူရမည်။ အပမန်

လမ်းမကကီးအဆုံးသို့ နရာက်ရှိမည့်အကွာအနဝးကို ြထမအကကိမ်၊ ေုတိယ 

အကကိမ် ကကိုတင်သတိနြးသည့် ဆိုင်းဘုတ်အတွင်း အပမန်လမ်းမကကီး

သနကေတြုနံအာက်၌ နရးသားနြာ်ပြနိုင်သည်။ (ြုံ-၁၄၉)

  (၉) “မမို့တေင်းနယ်နိမိတ်အစ” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင် နထာင့်မှန် 

စတုဂံြုံအတွင်း သက်ဆိုင်ရာပမို့၏ အမည်နှင့် ပမို့ပြအနဆာက်အအုံြုံတို့

အား အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ ပမို့ချင်းဆက်လမ်းများ၌ ပမို့အဝင်တွင် 

နရာက်ရှိသည့် ပမို့၏နယ်နိမိတ်အစပြစ်နကကာင်း သိရှိနစလိုလျှင် အသုံးပြု

ရမည်။ (ြုံ-၁၅၀)

  (၁၀) “မမို့တေင်းနယ်နိမိတ်အဆုံး”   ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင် နထာင့်မှန် 

စတုဂံြံုအတွင်း သက်ဆုိင်ရာပမို့၏အမည်နှင့် ပမို့ပြအနဆာက်အအံုြံုတ့ုိအား 

အပြူနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ အထက်လက်ယာဘက်မှ နအာက်လက်ဝဲ 

ဘက်သို့  နထာင့်ပြတ်မျဉ်းကို အနီနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း နရးဆွဲရမည်။ 

နထာင့်ပြတ်မျဉ်း၏ အတိုင်းအတာသည် ၄.၇၅ လက်မ (၁၂ စင်တီမီတာ)

ထက် မကျယ်နစရ။ ပမို့ချင်းဆက်လမ်းများ၌ ပမို့အထွက်တွင် နရာက်ရိှသည့်  

ပမို့၏နယ်နိမိတ်အဆံုးပြစ်နကကာင်း သိရိှနစလုိလျှင် အသံုးပြုရမည်။ (ြံု-၁၅၁)

  (၁၁) “ဇုန်နယ်ထပမအစ” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြူနရာင်တွင် အနားကွြ်

အနက်နရာင်ြါရှိသည့် နထာင့်မှန်စတုဂံြုံအတွင်း အထက်နနရာလွတ်၌ 

အဂေလိြ်ဘာသာအသုံးပြု၍ “ZONE” စာသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသုံးဘာသာ 

အသုံးပြု၍ “ဇုန်နယ်နပမ” စာသားအား အနက်နရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ 

ZONE သို့မဟုတ် ဇုန်နယ်နပမစာသားနအာက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အမိန့်နြး 

သို့မဟုတ် တားပမစ် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်သနကေတအားလည်းနကာင်း 

နရးဆွဲရမည်။ “ဇုန်နယ်နပမအစ” လမ်းညွှန်းကို အချနိ်၊ နန့ရက်တို့ပြင့်

လိုက်နာနစလိုြါက သက်ဆိုင်သည့် အမိန့်နြး သို့မဟုတ် တားပမစ် 
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နောက်ဆက်တွဲသ့ုိမဟုတ် ကန့်သတ်သနကေတနအာက်ရိှ နနရာလွတ်တွင် အချန်ိနှင့်နန့ရက်
တို့ကို နရးသားနိုင်သည်။ တက္ကသိုလ်ြရိဝုဏ်၊ စာသင်နကျာင်း၊ လူနနအိမ်
ရာများစသည့် နယ်နပမဧရိယာတစ်ခုအား ဇုန်နယ်နပမအပြစ် သတ်မှတ်နုိင်ပြီး 
အဆိုြါနယ်နပမအတွင်း လမ်းအသုံးပြုသူတို့ လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်းကိ ု
မလဲွမနသွလုိက်နာနစလုိသည့်အခါနှင့်    အဆုိြါ နယ်နပမအတွင်းသ့ုိ      ဝင်နရာက် 
လာပြီပြစ်နကကာင်း အသိနြးလုိသည့်အခါ အသံုးပြုရမည်။ “ဇုန်နယ်နပမအစ” 
လမ်းညွှန်းသည်  သတ်မှတ်သည့် သက်ဆုိင်ရာနယ်နပမအတွင်းရိှ         လမ်းအားလံုး 
နှင့်  အကျုံးဝင်သည်။ (ြုံ-၁၅၂၊ ၁၅၄၊ ၁၅၆၊ ၁၅၈)

  (၁၂) “ဇုန်နယ်ထပမအဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြူနရာင်တွင် အနားကွြ်
အနက်နရာင်ြါရှိသည့် နထာင့်မှန်စတုဂံြုံအတွင်း အထက်နနရာလွတ်၌ 
အဂေလိြ်ဘာသာအသုံးပြု၍ “ZONE” စာသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသုံးဘာသာ 
အသုံးပြု၍ “ဇုန်နယ်နပမ” စာသားကိုလည်းနကာင်း၊ ZONE သို့မဟုတ် 
ဇုန်နယ်နပမ စာသားနအာက်တွင် ဇုန်နယ်နပမအစ၌ လိုက်နာနစခဲ့သည့် 
သက်ဆိုင်ရာ အမိန့်နြး သို့မဟုတ် တားပမစ် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်သနကေတ
ကိုလည်းနကာင်း၊ အထက်လက်ယာဘက်မှ နအာက်လက်ဝဲဘက်သို ့
နထာင့်ပြတ်မျဉ်းကုိလည်းနကာင်း အနက်နရာင်ပြင့် နရးဆဲွရမည်။ နထာင့်ပြတ် 
မျဉ်း၏ အတိုင်းအတာသည် ၄.၇၅ လက်မ (၁၂ စင်တီမီတာ) ထက် မကျယ် 
နစရ။   “ဇနုန်ယထ်ပမအဆုံး”    ဆိငု်းဘတု ်ကိ ုလမ်းအသုံးပြုသတူိုအ့ား      မလွမဲနသ ွ
လိကုန်ာနစခဲသ့ည့ ်အမနိ့်နြး      သိုမ့ဟတု ်တားပမစ ် သိုမ့ဟတု ် ကန့်သတခ်ျက ်
နယ်နပမ ပြီးဆုံးပြီပြစ်နကကာင်း အသိနြးလိုလျှင် အသုံးပြုရမည်။ (ြုံ- ၁၅၃၊ 
၁၅၅၊ ၁၅၇၊ ၁၅၉)

  (၁၃) “ဥမင်လုိဏ်ထခါင်းအစ” ထူးပခားအမိန့်နြးဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင် 
နထာင့မ်နှစ်တဂုြံုအံတငွ်း          အပြူနရာငစ်တရုန်းငယြ်ုထံ၌ဲ     ဥမငလ်ိဏုန်ခါင်း
ြုံအား အနက်နရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်ကို နရှ့တွင် ဥမင် 
လိုဏ်နခါင်းရှိနကကာင်းနှင့် ဥမင်လိုဏ်နခါင်းအတွင်းရှိ လမ်းနှင့်သက်ဆိုင်
သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ပြစ်နကကာင်း  
အသိနြးလုိလျှင် အသံုးပြုရမည်။ သာမန်အားပြင့် ဥမင်လုိဏ်နခါင်းအတွင်းရိှ 
လမ်းနှင့် အပခားလမ်း အမျ ိုးအစားများတွင် လိုက်နာရန်ထုတ်ပြန်ထားသည့ ်
ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများ မတူညီကကလျှင် ဤဆိုင်းဘုတ်ကို
အသုံးပြုရမည်။ (ြုံ-၁၆၀)

  (၁၄) “ဥမင်လိုဏ်ထခါင်းအဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင် နထာင့်မှန် 

စတုဂံြုံအတွင်း အပြူနရာင်စတုရန်းငယ်ြုံထဲ၌ ဥမင်လိုဏ်နခါင်းြုံအား 
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နောက်ဆက်တွဲ အနက်နရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ အထက်လက်ယာဘက်မှ နအာက်လက်ဝဲ 

ဘက်သို့ နထာင့်ပြတ်မျဉ်းကို အနီနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း နရးဆွဲရမည်။ 

နရှ့တွင် ဥမင်လိုဏ်နခါင်း ပြီးဆုံးပြီပြစ်နကကာင်းနှင့် ဥမင်လိုဏ်နခါင်းနှင့ ်

ဆက်စြ်နနသည့် အပခားလမ်း အမျ ိုးအစားတွင်        လုိက်နာရမည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ 

လမ်းစည်းကမ်းများ စတင်လိုက်နာနစလိုလျှင် အသုံးပြုရမည်။ “ဥမင် 

လိုဏ်ထခါင်းအဆုံး” ဆိုင်းဘုတ်ကို ြထမအကကိမ်သတိနြးပခင်း၊ ေုတိယ

အကကိမ် သတိနြးပခင်းတို့အတွက် အကွာအနဝးသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း 

စိုက်ထူရမည်။ ဥမင်လိုဏ်နခါင်းအဆုံးသို့ နရာက်ရှိမည့်အကွာအနဝးကိ ု

ြထမအကကိမ်၊ ေုတိယအကကိမ် သတိနြးသည့် ဆုိင်းဘုတ်အတွင်း လုိဏ်နခါင်းြံု 

သနကေတနအာက်ရှိ နနရာလွတ်တွင် နရးသားရမည်။ (ြုံ-၁၆၁)

  (၁၅) “ထပခကျင်လမ်းကူးထနရာရိှသည်” ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြံု  

အတွင်း အပြူနရာင်ကတိဂံငယ်ြုံတွင် “ထပခကျင်လမ်းကူးထနရာရှိသည်”  

ြုကံိ ုအနကန်ရာငပ်ြင့ ်     နရးဆွရဲမည။် အပြူနရာငက်တဂိအံတငွ်း၌  အနကန်ရာင်

ပြင့် နရးဆွဲမည့် “ထပခကျင်လမ်းကူးထနရာရှိသည်” ြုံသည် ၎င်းဆိုင်းဘုတ ်

စိကုထ်မူည့ ်လမ်းနြါ်၌       နရးဆွထဲားသည့ ်လကူူးမျဉ်းကျားြု ံ    သိုမ့ဟတု ်       လကူူး 

မျဉ်းဝါ နစှန်ကကာင်း      သိုမ့ဟတု ်        လကူူးမျဉ်းဝါပြတြ်ု ံ     စသည့ ်လမ်းနြါ်နဆးနရး 

အမတှအ်သားြုနံငှ့ ်ကိကုည်နီအာင ်နရးဆွရဲမည။်   ဤဆိငု်းဘတုက်ိ ု နပခကျင ်

လမ်းအသုံးပြုသူများအနနပြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် နပခကျင်လမ်းကူးရာ

နနရာများမှ မလွဲမနသွလိုက်နာပြတ်ကူးနစလိုသည့်အခါနှင့် ယာဉ်နမာင်း

နှင်သူများအား နပခကျင်လမ်းကူးနနရာရှိနကကာင်း ကကိုတင်သတိပြုမိနစလို

သည့်အခါ၌ အသုံးပြုရမည်။ (ြုံ-၁၆၂)

  (၁၆) “ထဆးရုံ၊ ထဆးခန်းရှိသည်” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြုံ

အတွင်း ခုတင်ြုံအား အပြူနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ ကကက်နပခနီသနကေတ

အား အနီနရာင်ပြင့်လည်းနကာင်းနရးဆွဲရမည်။ အဆိုြါဆိုင်းဘုတ်ရှိသည့် 

ဧရိယာအနီးတွင်  ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအနနပြင့် မလိုအြ်ဘဲ မည်သည့ ်

ဆူညံမှုမျှမပြုလုြ်ရန် သိရှိလိုက်နာနစလိုသည့်အခါ၌ အသုံးပြုရမည်။  

(ြံု-၁၆၃)

  (၁၇) “ယာဉ်ရြ်နားရန်ထနရာရိှသည်”    ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြံု  

အတွင်း “P” သနကေတကို အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ အဆိုြါ ဆိုင်းဘုတ် 
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နောက်ဆက်တွဲအား ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများကို နရှ့တွင် ယာဉ်ရြ်နားရန်နနရာရှိနကကာင်း 

သိရှိနစလိုသည့်အခါ၌ အသုံးပြုရမည်။ (ြုံ - ၁၆၄ မှ ၁၆၆ ထိ)

  (၁၈) “ယာဉ်အထရးထြါ် ရြ်နားရန်ထနရာရှိသည်” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံ

အပြာနရာင် စတုရန်းြံုအတွင်း တစ်စြ်တည်းမျဉ်းပြင့် နရးဆဲွထားသည့် 

ယာဉ်ရြ်နားရန်နနရာ သနကေတကို အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ ယာဉ် 

နမာင်းနှင်သူများအနနပြင့် ယာဉ်ကိုနမာင်းနှင်သွားလာနနစဉ် အနရးနြါ် 

ကိစ္စ သို့မဟုတ် နဘးအန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာနတွ့ကကုံနိုင်သည့်အနပခအနန 

တွင် ယာဉ်ရြ်နားရန်လိုအြ်ြါက နရှ့တွင်အနရးနြါ် ယာဉ်ရြ်နားရန်နနရာ 

ရှိနကကာင်း သိရှိလိုက်နာနစလိုသည့်အခါ၌ အသုံးပြုနိုင်သည်။ (ြုံ-၁၆၉)

 ( င )  နနာက်ဆက်တွဲ(ခ မှ ခ-၂၀ ထိ) တွင် အနသးစိတ်ရှင်းလင်းနြာ်ပြထားသည်။

၁၀။ ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်းများ။  ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်းများမှာ နအာက်ြါအတိုင်း ပြစ်သည်-

 (က) သတင်းအချက်အလက်၊ ြံ့ြိုးအထွာက်အကူနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်း 

များ။       ဤဆိငု်းဘတုက်ိ ုနအာကခ်အံပြာနရာင၌်       နေါငလ်ိကုန်ထာင့မ်နှစ်တဂုြံုတံငွ ်

အပြူနရာင်စတုရန်းငယ်ြုံပြင့် နရးဆွဲရမည်။ အဆိုြါ စတုရန်းငယ်ြုံအတွင်း၌ 

ခရီးသွားများအတွက် အနထာက်အကူပြစ်နစမည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် 

ရရိှနုိင်သည့် ခရီးသည်ဝန်နဆာင်မှုအမျ ိုးအစား သနကေတတို့ကို အနက်နရာင်ပြင့်  

နရးဆွဲရမည်။ နဆးခန်း၊ နရှးဦးသူနာပြုစခန်းအမှတ်သနကေတနှင့်် မီးသတ်စခန်း  

သနကေတတို့အား အနီနရာင်ပြင့်် နြာ်ပြရမည်။ ကကက်နပခနီအသင်းအလိုက ်

မူြိုင်အမှတ်တံဆိြ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခရီးသွားများအသုံးဝင်မည့် သတင်း  

အချက်အလက်နှင့် အနဆာက်အအုံတို့တွင် ယာဉ်ပြင်အလုြ်ရုံ၊ တယ်လီြုန်း၊  

စက်သုံးဆီဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ စားနသာက်ဆုိင်၊  နကာ်ြီဆုိင်၊  နြျာ်ြဲွစား  

ထွက်နုိင်သည့်နနရာနှင့် ညအိြ်စခန်းချနုိင်သည့်နနရာ၊ အနရးနြါ်တယ်လီြုန်း၊ 

မီးသတ်စခန်းတို့ ထားရှိနိုင်သည့်နနရာ အစရှိသည့် ရရှိနိုင်မည့် ဝန်နဆာင်မှုများ  

ြါဝင်သည်။ စားနသာက်ဆိုင်၊ တည်းခိုခန်းအစရှိသည့် ခရီးလမ်းတွင်ရရှိနိုင်နသာ 

ဝန်နဆာင်မှုကို စာသားပြင့်နြာ်ပြလိုလျှင် နထာင့်မှန်စတုဂံနအာက်နပခရှ ိ

အပြာနရာင်နနရာလွတ်၌ “ဟုိတယ်”၊ “မုိတယ်”၊ “စားနသာက်ဆိုင်” စာသားတို့ကို 

အပြူနရာင်ပြင့် နရးသားရမည်။ (ြုံ- ၁၇၀ မှ ၁၈၈ ထိ)
 ( ခ )  ထရာက်ရိှရာထနရာကုိ အထပခပြု၍        ဦးတည်လမ်းထြကာင်းများ        သ့ုိမဟုတ်         ထြါက်ထရာက်  

သည့် ထနရာများကို ညွှန်ပြသည့်လမ်းညွှန်းများ။ နရာက်ရှိရာနနရာကို အနပခပြု၍ 
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နောက်ဆက်တွဲ ဦးတည်လမ်းနကကာင်းများ သို့မဟုတ် နရာက်ရှိနိုင်မည့်နနရာများကို ညွှန်ပြသည့်  
လမ်းညွှန်းများမှာ နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်- 

  (၁) “ကကိုတင်ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်း” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအစိမ်းနရာင် 
သို့မဟုတ် အပြာနရာင် နထာင့်မှန်စတုဂံြုံအတွင်း နရာက်ရှိနိုင်မည့်နနရာ၊ 
လမ်းအမည်၊ ပမို့အမည်၊ အကွာအနဝးနှင့် လမ်းနံြါတ်ကိုလည်းနကာင်း၊ 
ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းကိုပြသည့် ပမားြုံသနကေတများကိုလည်းနကာင်း 
အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းတစ်ခုတွင် တစ်ခု 
ထက်ြိုနသာ ပမို့နှင့်နနရာတို့ကို ညွှန်ပြလိုြါက နအာက်ခံအစိမ်းနရာင ်
သို့မဟုတ် အပြာနရာင်နထာင့်မှန်စတုဂံြုံအတွင်း အပြူနရာင်နထာင့်မှန ်
စတုဂံငယ်ြုံများပြင့် နရးဆွဲရမည်။ အဆိုြါ အပြူနရာင်နထာင့်မှန်စတုဂံ
ငယ်ြုံတွင် ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းတစ်ခုနြါ်ရှိ ပမို့အမည်များကို အနြါ် 
နှင့်နအာက် အစီအစဉ်ပြင့်နြာ်ပြ၍ ပမို့ သို့မဟုတ် နနရာအမည်နှင့ ်
ဦးတည်ချက်လမ်းနကကာင်းပြ ပမားြုံတို့ကို အနက်နရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။  
“ကကိုတင်ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်း”      ဆုိင်းဘုတ်ကုိ     လမ်းဆံုလမ်းခွသ့ုိ     မနရာက်မီ 
ပမို့အတွင်း၌ ၁၆၅ နြ (၅၀ မီတာ) အကွာအနဝးအတွင်းတွင် လည်းနကာင်း၊ 
ပမို့ပြင်၌ ၄၉၅ နြ နှင့် ၈၂၅ နြ (၁၅၀ မီတာနှင့် ၂၅၀ မီတာ) အကွာအနဝး 
တငွလ်ည်းနကာင်း          နြာပ်ြရမည။်            လမ်းဆုလံမ်းခသွို ့     မနရာကမ် ီ  သကဆ်ိငု ်
သည့် ဆုိင်းဘုတ်ကုိ နှစ်ကကိမ်နြာ်ပြနုိင်သည်။ နုိင်ငံအတွင်းရိှ လမ်းများကုိ 
လမ်းနံြါတ်များသတ်မှတ်၍ ခဲွပခားထားြါက လမ်းနံြါတ်ကုိ လမ်း၊ ပမို့နှင့် 
နနရာအမည်များ၏ နနာက်၌ နြာ်ပြနိုင်သည်။ လမ်းအမည်နှင့် ပမို့အမည ်
တို့ကို စာသားပြင့်နြာ်ပြရာတွင် နိုင်ငံသုံး သို့မဟုတ် နိုင်ငံအတွင်းရှိ  
နေသသုံးဘာသာစကားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဘာသာစကား
နှစ်မျ ို းထက်ြို၍ အသုံးမပြုရ။ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်ကို စိုက်ထူရာ၌ 
နမာ်နတာ်ယာဉ် နမာင်းနှင်သည့် အပမန်နှုန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 
လည်းနကာင်း၊ လမ်းညွှန်းဆုိင်းဘုတ်အား နန့အချန်ိနှင့် ညအချန်ိတ့ုိ၌  ြတ်ရှု 
နိုင်ရန် ပမင်ကွင်းရှင်းလင်းမှုကိုလည်းနကာင်း၊ လမ်းအမျ ိုးအစားနှင့် နန့စဉ်
ယာဉ်သွားလာမှုြမာဏတ့ုိကုိ ထည့်သွင်းတွက်ချက်၍လည်းနကာင်း စုိက်ထူ 
ရမည်။ လမ်းအမည်၊ နနရာအမည်နှင့် ခရီးအကွာအနဝး (ကီလိုမီတာ/ မိုင်) 
တို့၏ စာလုံးအရွယ်အစားများ တူညီရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်ကို နရာက်ရှိနိုင် 
မည့်နနရာ၊ လမ်းအမည်၊ ပမို့အမည်၊ အကွာအနဝးနှင့် လမ်းနံြါတ်တို့ကို 
လမ်းအသုံးပြုသူများအား ကကိုတင်ညွှန်ပြရန် အသုံးပြုရမည်။ (ြုံ-၁၈၉၊ 
၁၉၀)



17

နောက်ဆက်တွဲ  (၂) “ဦးတည်ရာလမ်းထြကာင်း၊   လမ်းနှင့်        တည်ထနရာပြ လမ်းညွှန်းများ”      ဆုိင်းဘုတ်ကိ ု

ဦးတည်ချက်ညွှန်ပြရာဘက်သည် ပမားဦးြုံပြင့် အဆုံးသတ်သည့် နအာက်ခံ 

အစိမ်းနရာင် သို့မဟုတ် အပြာနရာင်၌ အနားသား အပြူနရာင်ြါရှိသည့ ်

အလျားလိုက် ပမားြုံသဏ္ဌာန်အတွင်း ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်း သို့မဟုတ် 

လမ်း       သိုမ့ဟတု ်     တညန်နရာတို၏့ အမညတ်ိုက့ိ ု     အပြူနရာငပ်ြင့န်ရးဆွရဲမည။် 

ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်းတစ်ခုနြါ်ရှိ လမ်းနှင့် တည်နနရာတို့ကို တစ်ခ ု

ထက်ြုိ၍ လမ်းညွှန်းဆုိင်းဘုတ်အတွင်း၌ ညွှန်ပြလုိြါက နအာက်ခံအစိမ်းနရာင် 

သို့မဟုတ် အပြာနရာင်နထာင့်မှန်စတုဂံြုံအတွင်း နအာက်ခံအပြူနရာင ်

နထာင့်မှန်စတုဂံငယ်ြံုများထဲ၌ လမ်းနှင့်တည်နနရာအမည်တ့ုိကုိ   အနက်နရာင် 

ပြင့်နရးဆဲွရမည်။   ပမားြံုသဏ္ဌာန်ဆုိင်းဘုတ်ကုိအသံုးပြုလျှင်   ၎င်းဆုိင်းဘုတ်မှ         

ညွှနပ်ြသည့န်နရာအထအိကွာအနဝးကိ ု      နြာပ်ြနိငုသ်ည။်     ထိသုိုန့ြာပ်ြရာ၌ 

ခရီးအကွာအနဝး (ကီလုိမီတာ/မုိင်) ကုိ ဆုိင်းဘုတ်အတွင်းလမ်းနှင့် တည်နနရာ 

အမည်၏ နရှ ပ့မားဦးအစွန်းဘက်၌သာ      နြာ်ပြရမည်။          ဆုိင်းဘုတ်နှင့် ညွှန်ပြသည့်

နနရာကွာနဝးနနြါက ဆိုင်းဘုတ်များ ထြ်မံစိုက်ထူနြာ်ပြနိုင်သည်။ နိုင်ငံ 

အတွင်းရိှလမ်းများကုိ နံြါတ်များပြင့် ခဲွပခားသတ်မှတ်ထားြါက လမ်းနံြါတ်ကုိ 

လမ်း၊ ပမို့နှင့် နနရာအမည်တို့၏ အနနာက်၌ နြာ်ပြနိုင်သည်။ လမ်းအမည် 

သိုမ့ဟတု ်    နနရာအမညန်ငှ့ ်     ခရီးအကွာအနဝး (ကလီိမုတီာ/ မိငု)် တို၏့ စာလုံး 

အရွယ်အစားများ တူညီရမည်။ ဤဆုိင်းဘုတ်ကုိ ဦးတည်ရာလမ်းနကကာင်း၊  လမ်း 

နှင့် တည်နနရာတ့ုိကုိ ညွှန်ပြလုိြါက အသံုးပြုနုိင်သည်။ (ြံု-၁၉၁ မှ ၁၉၈ ထိ)

  (၃) “တည်ထနရာအတည်ပြုလမ်းညွှန်း” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအပြူနရာင်၌ 

အနားကွြ် အနက်နရာင်စတုရန်းြုံအတွင်း တည်နနရာအမည်နှင့် အကွာ

အနဝးတို့ကို အနက်နရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်အား လမ်း

အသုံးပြုသူများ နရာက်ရှိနနသည့်နနရာကို ပြန်လည်အတည်ပြုနြးရန် 

လိုအြ်သည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာယာဉ်နကကာမှ နမာင်းနှင် 

လာနသာ        ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအား         ညွှန်ပြနုိင်ရန်     သက်ဆုိင်ရာ      ယာဉ်နကကာ  

ဘက်တွင် သီးပခားစိုက်ထူနိုင်သည်။ (ြုံ-၁၉၉)

  (၄) “တည်ရှိထနြုံပြလမ်းညွှန်းများ” ဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအစိမ်းနရာင် 

သို့မဟုတ် အပြာနရာင် နထာင့်မှန်စတုဂံြုံ၌ နရှ့တွင်နတွ့ကကုံရမည့် လမ်း

အနပခအနနကို သတ်မှတ်ထားသည့် သနကေတြုံပြင့် ြုံနြာ်နရးဆွဲ၍ လမ်း

အသုံးပြုသူကို ညွှန်ပြသိရှိနစရန်ပြစ်သည်။ (ြုံ-၂၀၀ မှ ၂၀၈ ထိ)
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နောက်ဆက်တွဲ   (၅) “လမ်းလွှဲမှသေားြါ”  ညွှန်ပြပခင်းကို နအာက်ခံလိနမော်နရာင် နထာင့်မှန်စတုဂံ
ြုံတွင် လမ်းလုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်ြုံ သနကေတ သို့မဟုတ် စာသားကိုအနက်
နရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်ကို လမ်းလုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်ပခင်း 
နကကာင့်ပြစ်နစ၊  လမ်းအနပခအနနနကကာင့်ပြစ်နစ မူလလမ်းနကကာင်းမှလမ်းလွှ၍ဲ 
နမာင်းနှင်နစလိုနကကာင်း ညွှန်ပြလိုြါက အသုံးပြုနိုင်သည်။(ြုံ- ၂၀၉၊ ၂၁၀)

  (၆) “ထပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများပြတ်ကူးရန်ခုံးထကျာ်တံတား သို့မဟုတ် 
ထပမထအာက်လမ်းကူး လမ်းညွှန်းများ” ကုိ နအာက်ခံအပြာနရာင်တွင် ခံုးနကျာ် 
တံတားနှင့် နပမနအာက်လမ်းကူးသနကေတြုံတို့ကို အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲ
ရမည်။ (ြုံ-၂၁၄မှ ၂၁၇ ထိ)

  (၇) “ထရာက်ရှိရာထနရာကိုအထပခပြု၍ ဦးတည်လမ်းထြကာင်းများ သို့မဟုတ် 
ထြါက်ထရာက်သည့် ထနရာများကုိ     ညွှန်ပြသည့်လမ်းညွှန်းများ”    ကုိ      အနည်းဆံုး 
အတုိင်းအတာ သံုးနြ (၉၁ စင်တီမီတာ) ြတ်လည်ရိှ စတုရန်းြံု သ့ုိမဟုတ် 
အလျား နလးနြ (၁၂၂ စင်တီမီတာ) နှင့် အနံ သုံးနြ (၉၁ စင်တီမီတာ) ရှိ 
နထာင့်မှန်စတုဂံြုံကို အလျားလိုက်နသာ်လည်းနကာင်း၊ နေါင်လိုက်နသာ် 
လည်းနကာင်း သို့မဟုတ် အလျား သုံးနြ (၉၁ စင်တီမီတာ) နှင့် အနံတစ်
နြ (၃၁ စင်တီမီတာ) ရှိ ပမားြုံသဏ္ဌာန်ပြင့်လည်းနကာင်း နြာ်ပြရမည်။

 ( ဂ )  သီးပခားစတုဂံပြားများ။ သီးပခားစတုဂံပြားများသည် သက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်း  
သနကေတအား လမ်းအသံုးပြုသူများအနနပြင့် လွယ်ကူစွာ နားလည်သနဘာနြါက် 
နစရန်နှင့်     သတိနြးချက်      သို့မဟုတ်      တားပမစ်ချက်     သို့မဟုတ်    အမိန့်နြးချက်  
သို့မဟုတ် ညွှန်ပြချက်နနရာသို့ နရာက်ရှိမည့်အကွာအနဝးကို သိရှိနစရန် 
သက်ဆိုင်သည့် လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်များ၏နအာက်နပခတွင် သီးပခားတြ်ဆင်
သည့် စတုဂံပြားငယ်များပြစ်သည်။ (ြုံ-၂၂၃ မှ ၂၃၁ ထိ)

 (ဃ) နနာက်ဆက်တဲွ ( ဂ မှ ဂ - ၁၃ ထိ) တွင်  အနသးစိတ်ရှင်းလင်းနြာ်ပြထားြါသည်။
၁၁။ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ွူရာတေင် လိုက်နာရမည့် အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်
များ။ သတ်မှတ်ချက်များမှာ နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-
 (က) ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများ အလွယ်တကူနှင့် ထင်ရှားစွာပမင်နုိင်နစရန် သာမန်အားပြင့် 

လမ်း၏ လက်ယာဘက်နံနဘးမှ နြာ်ပြရမည်။  မုိးြျလံမ်းညွှန်းဆုိင်းဘုတ်ပြစ်ြါက 
ယာဉ်အမုိးနှင့်   လွတ်ကင်းနစရမည်။ အနရးကကီးနသာလမ်းညွှန်းများကုိ အလင်းနရာင် 

နည်းချန်ိ၌ ထင်ရှားစွာပမင်နုိင်နစရန် မီးပြင့်နသာ်လည်းနကာင်း၊ အနရာင်ပြန်ြစ္စည်း  

များပြင့်နသာ်လည်းနကာင်း၊ နတာက်ြနသာနဆးပြင့်နသာ်လည်းနကာင်း နြာ်ပြ 

ရမည်။    အနရာင်ပြန်ြစ္စည်းသည်     လမ်းညွှန်းသနကေတ အမှတ်အသား၊  စာသား၊  ဆုိင်းဘုတ်  

အနားသတ်နှင့် နနာက်ခံအနရာင်တို့ကို အနရာင်ပြန်နစသည့်ြစ္စည်းပြစ်ရမည်။
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နောက်ဆက်တွဲ ( ခ )  သက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်း၏ လမ်းဆုံးဆိုင်းဘုတ်ကို နြာ်ပြရလျှင် လမ်းဆုံး

သနကေတကို စက်ဝိုင်းြုံ၌ အထက်လက်ယာဘက်မှ နအာက်လက်ဝဲဘက်သို့ 

နထာင့ပ်ြတမ်ျဉ်းပြင့ ် နရးဆွရဲမည။်  နထာင့ပ်ြတမ်ျဉ်း၏ အတိငု်းအတာသည ်      ၄.၇၅ 

လက်မ (၁၂ စင်တီမီတာ) ထက် မကျယ်နစရ။ နထာင့်ပြတ်မျဉ်းသည် ဆိုင်းဘုတ်

နအာက်ခံအနရာင် အပြူပြစ်ြါက အနက်နရာင်ကိုလည်းနကာင်း၊ ဆိုင်းဘုတ် 

နအာက်ခံအနရာင် အပြာပြစ်ြါက အနီနရာင်ကိုလည်းနကာင်း အသုံးပြုရမည်။  

အပမန်နမာင်းနှင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနသာ လမ်းညွှန်းအပြစ်သာ အသုံးပြုရမည်။

 ( ဂ )  ခရီးသည်တင်ယာဉ်၏မှတ်တိုင်အပြစ် နြာ်ပြြါက အချင်း နပခာက်လက်မ (၁၅ 

စင်တီမီတာ) နအာက် မငယ်နသာ နအာက်ခံအဝါနရာင် စက်ဝုိင်းြံုဆုိင်းဘုတ်တွင်  

ခရီးသည်တင်ယာဉ်၏  လိုင်းအမှတ်ကို အနက်နရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။

 (ဃ) နမာ်နတာ်ယာဉ်ကုိ ကန့်သတ်ချက်ပြင့် ရြ်နားခွင့်ပြုသည့်နနရာနှင့် ခရီးသည်တင် 

ယာဉ်၏ မှတ်တိုင်နနရာဆိုင်းဘုတ်တို့ကို ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နနရာ၌သာ  

နြာ်ပြရမည်။

 ( င )  တုိင်နထာင်၍ နြာ်ပြရာတွင် တုိင်၏အနရာင်သည် နအာက်ြါအတုိင်းပြစ်ရမည်-

  (၁) အန္တရာယ်သတိနြးချက်များကို အဝါ၊ အနက်ကျား တစ်နြ (၃၁ စင်တီမီတာ)  

ပခားစီ။

  (၂) အမိန့်နြးပခင်းလမ်းညွှန်းများပြစ်နသာ ဦးစားနြးနှင့် ဦးစားရလမ်းညွှန်း

များနှင့် တားပမစ်ပခင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ပခင်းလမ်းညွှန်းများတွင် တိုင်ကို 

အပြူ၊ အနီကျား တစ်နြ (၃၁ စင်တီမီတာ) ပခားစီ။

  (၃) အမိန့်နြးပခင်းလမ်းညွှန်းများပြစ်နသာ မပြစ်မနနလုိက်နာရမည့် လမ်းညွှန်း 

များနှင့် ထူးပခားအမိန့်နြးလမ်းညွှန်းများတွင် တိုင်ကို အပြာ၊ အပြူကျား 

တစ်နြ (၃၁ စင်တီမီတာ) ပခားစီ။

  (၄) ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်းများကို အနြါ်ြိုင်းအပြူနှင့် နအာက်ြိုင်းအနက်  

ထက်ဝက်စီ။

 ( စ )  လမ်းနှုတ်ခမ်းစွန်း နပမပြင်အပမင့်မှ နထာင်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်၏ နအာက်နပခ

အထိ အပမင့်သည် နပခာက်နြ (၁.၈၃ မီတာ) နအာက် မနိမ့်နစရ။

၁၂။ သနကေတပြင့်နြာ်ပြနသာ လမ်းညွှန်း၏အဓိြ္ပာယ်ကို ြိုမိုရှင်းလင်းနစရန်လိုအြ်လျှင် 

ထိုသနကေတ၏ ဆိုင်းဘုတ်နအာက်၌ စတုဂံပြားနြါ်တွင် စာပြင့်နရးသားနြာ်ပြနိုင်သည်။

၁၃။ လမ်းထြါ်တေင် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ပခင်းထြကာင့် အသုံးပြုထသာဆိုင်းဘုတ်များ။ လမ်း

နြါ်တွင် လုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်စဉ် လမ်းအသုံးပြုသူများအား သတိနြးဆိုင်းဘုတ်များပြင့်
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နောက်ဆက်တွဲ နြာ်ပြရန် သက်ဆိုင်ရာ အြွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ရှိသည်။ လမ်းအသုံးပြုသူများကလည်း 

ထိုဆိုင်းဘုတ်များ၏ နြာ်ပြချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

အခန်း ( ၃ )
လမ်းအမှတ်အသားများ

၁၄။ ယာဉ်သွားလာမှုကို    စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရန်ပြစ်နစ၊  လမ်းအသုံးပြုသူများအား သတိ 
နြးရန် သ့ုိမဟုတ် လမ်းညွှန်ရန်ပြစ်နစ  လုိအြ်သည်ဟုယူဆနသာအခါ လမ်းအမှတ်အသားများကုိ  
အသုံးပြုရမည်။ ယင်းအမှတ်အသားများကို နလးနက်နစရန် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းနစရန်  
တစခ်တုည်းပြစန်စ၊          အပခားလမ်းညွှန်းများ     သိုမ့ဟတု ်      အချကပ်ြများနငှ့ ် တွြဲက၍်ပြစန်စ        အသုံးပြု  
နိုင်သည်။
၁၅။ လမ်းအမှတ်အသားများကို နအာက်ြါအတိုင်း ခွဲပခားထားြါသည်−
 (က) အလျားလိုက်မျဉ်းအမှတ်အသားများ၊
   (၁) ယာဉ်နကကာသတ်မှတ် အမှတ်အသားများ၊
   (၂) လမ်း၏အနပခအနနအရ သီးသန့်နရးဆွဲရသည့် အမှတ်အသားများ၊
   (၃) လမ်းအစွန်းနယ်နိမိတ်ပြ အမှတ်အသားများ၊
   (၄) နမာ်နတာ်ယာဉ်နကွ့ရန် အမှတ်အသားများ၊
   (၅) ယာဉ်အမျ ိုးအစားအလိုက်  အရန်ယာဉ်နကကာပြ အမှတ်အသားများ။
 ( ခ )  ကန့်လန့်ပြတ်မျဉ်းအမှတ်အသားများ၊
   (၁) ရြ်မျဉ်းအမှတ်အသားများ၊
   (၂) လမ်းနကကာင်းဦးစားနြးနနရာပြ မျဉ်းအမှတ်အသားများ၊
   (၃) နပခကျင်လမ်းကူးနနရာ အမှတ်အသားများ၊
   (၄) စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်စီးသူများအတွက် လမ်းကူးနနရာ အမှတ် 

အသားများ။
 ( ဂ )  အပခားအမှတ်အသားများ၊
   (၁) လမ်းနြါ်ယာဉ်နကကာပြ ပမားဦးအမှတ်အသားများ၊
   (၂) နေါင်လိုက်မျဉ်းပြိုင်အမှတ်အသားများ၊
   (၃) လမ်းနြါ်နဆးနရးစာလုံး အမှတ်အသားများ၊
   (၄) ရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ ရြ်နားပခင်း လမ်းနြါ်နဆးနရး အမှတ်အသားများ၊
   (၅) လမ်းနြါ်နှင့် နီးစြ်ရာအနဆာက်အအံုများတွင် ဆက်စြ်နရးဆဲွရသည့် နဆးနရး  

အမှတ်အသားများ၊
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နောက်ဆက်တွဲ   (၆) လမ်းနြါ်ကျွန်းအမှတ်အသားများ၊

   (၇) “လမ်းမြိတ်ရ” အဝါနရာင်မျဉ်းကွက် (Yellow Box) အမှတ်အသားများ၊

   (၈) အပြူ၊ အနီကျား လမ်းနဘးတိုင်များ၊

   (၉) ယာဉ်နမာင်းသတိနြး အရှိန်နလျှာ့အမှတ်အသားများ။

၁၆။ လမ်းနြါ်တွင် အသုံးပြုနသာလမ်းအမှတ်အသားများသည် ယာဉ်၏ဘီးများ မနချာ်

နစနသာြစ္စည်းများပြင့် ပြုလုြ်ရမည့်အပြင် လမ်းမျက်နှာပြင်မှ ၀.၂၅ လက်မ (နပခာက်မီလီ 

မီတာ) ထက် ြိုမပမင့်နစရ။ လမ်းတွင် အမှတ်အသားကို ပမှုြ်၍အသုံးပြုြါက လမ်းမျက်နှာပြင်

မှ ၀.၆၂ လက်မ  (၁.၅ စင်တီမီတာ) ထက် ြို၍မပမင့်နစရ။ နရာင်ပြန်အမှတ်အသားများကို

လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ နရာင်ပြန်ပြစ်နသာ လမ်းတွင်ပမှုြ်သည့် အမှတ်အသား သို့မဟုတ် 

ြစ္စည်းကိုအသုံးပြုြါက လမ်းမျက်နှာပြင်မှ ၀.၉ လက်မ (၂.၅ စင်တီမီတာ) ထက်ြို၍ မပမင့်

နစရ။ လမ်းတွင် ပမှုြ်၍အသံုးပြုသည့် အမှတ်အသား သ့ုိမဟုတ် ြစ္စည်းများကုိ ယာဉ်သွားလာမှု 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရး လိုအြ်ချက်များအရသာ အသုံးပြုရမည်။

၁၇။ နနာက်ဆက်တွဲ (ဃ မှ ဃ -  ၃၃ ထိ) တွင်  အနသးစိတ် ရှင်းလင်းနြာ်ပြထားြါသည်။

အခန်း ( ၄ )
အချက်ပြများ

၁၈။ နမာ်နတာ်ယာဉ်နမာင်းနှင်သူ၊ နမာ်နတာ်ဆိုင်ကယ်နမာင်းနှင်သူ၊ အနနှးယာဉ်နမာင်း
နှင်သ ူ သို့မဟုတ် စီးနင်းသူ သို့မဟုတ် တွန်းသူ သို့မဟုတ် ဆွဲသူနှင့် စက်ဘီးစီးသူများသည် 
လမ်းနြါ်တွင် သွားလာနနစဉ် မိမိသွားလိုရာဘက်သို့ လက်ပြင့်လည်းနကာင်း၊ ယာဉ်တွင်  
တြ်ဆင်ထားနသာ အချက်ပြမီးပြင့်လည်းနကာင်း၊ အပခားလမ်းအသုံးပြုသူများ ကကိုတင်သိရှိ
နစရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကကိုတင်အချက်ပြရမည်။ 
၁၉။ ယာဉ်သွားလာမှုနချာနမွ့နစရန် ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းနြးနနသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲ သ့ုိမဟုတ်  
တာဝန်နြးအြ်ပခင်းခံရသူက လက်ပြင့်ပြစ်နစ၊ ဝီစီသံနှင့် လက်တဲွ၍ပြစ်နစ၊ အချက်ပြကိရိယာပြင့် 
ပြစ်နစ၊ အပခားသင့်နလျာ်နသာနည်းပြင့်ပြစ်နစ ပြသသည့်အချက်ပြများကုိ လမ်းအသံုးပြုသူများက  
လိုက်နာရမည်။
၂၀။ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြများ တြ်ဆင်ထားြါက အချက်ပြသည့်အတိုင်း လမ်းအသုံးပြု
သူများက လိုက်နာရမည်။
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နောက်ဆက်တွဲ ၂၁။ ယာဉ်သွားလာမှုကို ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန် အချက်ပြများကို နအာက်ြါအတိုင်း ခွဲပခား
ထားသည်-
 (က) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြများ၊
 ( ခ )  နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် မီးအချက်ပြများ၊
 ( ဂ )  လမ်းအသုံးပြုသူများ လမ်းနြါ်တွင် သွားလာနနစဉ် အချက်ပြများ၊
  (၁) နမာ်နတာ်ယာဉ်တွင် တြ်ဆင်ထားသည့် မီးများပြင့် အချက်ပြပခင်း၊
  (၂) အနနှးယာဉ်များအတွက် လက်ပြင့် အချက်ပြပခင်း။
 (ဃ) ယာဉ်အသွားအလာ ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ၏ အချက်ပြများ။
၂၂။ နနာက်ဆက်တွဲ (င မှ င -  ၁၄ ထိ) တွင်  အနသးစိတ် ရှင်းလင်းနြာ်ပြထားြါသည်။
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နောက်ဆက်တွဲ (က)
အန္တရာယ်သတိထြးပခင်းလမ်းညွှန်းများ
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နောက်ဆက်တွဲ (က-၁)
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နောက်ဆက်တွဲ (က-၂)
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နောက်ဆက်တွဲ (က-၃)
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နောက်ဆက်တွဲ (က-၄)
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နောက်ဆက်တွဲ (က-၅)
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နောက်ဆက်တွဲ (က-၆)
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နောက်ဆက်တွဲ 

ြုံ ၅၈          Tramway (ဓာတ်ရထား) သည် မိမိယာဉ်လမ်းနကကာင်းအတိုင်း 
သွားလာသည့် Tramway line သီးသန့်မရှိဘဲ နမာ်နတာ်ကား
လမ်းနြါ်တွင် တည်နဆာက် နြါင်းစြ်သွားလာသည့် Tramway 
ပြစ်ြါက အဆိုြါ ကားရထားလမ်းနကကာင်းနှင့် နမာ်နတာ်ကား
လမ်းနကကာင်းတို့ ဆုံရာလမ်းဆုံအတွက် ဤသတိနြးဆိုင်းဘုတ်ကို 
တြ်ဆင်ရမည်။

ြုံ ၅၉    အနနီရာငမ်ျဉ်းပြတမ်ျားသည ်   ရထားလမ်း       သိုမ့ဟတု ်     နမာန်တာက်ား 
လမ်းဘက်သို့ မျက်နှာမူကန့်လန့်ပြတ်သည့် လိုင်းများပြစ်ရမည်။ 
ြုံတွင် ပြသထားသည့်အတိုင်း ပြစ်သည်။ တံခါးမဲ့ရထားလမ်းကူး၊ 
ကားရထားလမ်းကူးတို့နှင့် ဆိုင်းဘုတ်တို့အကကား အကွာအနဝး
သည် သုံးြုံနှစ်ြုံ (၂/၃) ကွာနဝးြါက မျဉ်းပြတ် (၂) လိုင်း၊ သုံးြုံတစ်ြုံ  
(၁/၃ ) ကွာနဝးြါက မျဉ်းပြတ်တစ်လိုင်းတို့ပြင့် နြာ်ပြသည်။

(က-၇)
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နောက်ဆက်တွဲ

ြုံ ၆၂             ယာဉ်တုိက်မှု မကကာခဏပြစ်ြွားနလ့ရိှသည့် လမ်းြုိင်းများ သ့ုိမဟုတ်  
ယာဉ်တိုက်မှုပြစ်ြွားနနသည့်လမ်းကို ယာဉ်ထိန်းရဲနှင့် တာဝန်ရှိ
သူများက ယာယီလမ်းြိတ်ရန်လိုအြ်လျှင် အသုံးပြုသည်။

ြုံ ၆၅             ဤဆိုင်းဘုတ်ကို   အသုံးပြုလျှင် နရှ့တွင်   အန္တရာယ်ရှိနကကာင်းနှင့်  
မည်သည့်အန္တရာယ်ရိှနကကာင်းကုိ သတိနြးဆုိင်းဘုတ်၏နအာက်နပခ၌   
သီးပခားစတုဂံပြားကုိအသံုးပြု၍ တုိနတာင်းရှင်းလင်းစွာ စာသားပြင့်  
နြာ်ပြရမည်။

(က-၈)
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ြုံ ၆၆၊ ၆၇ အန္တရာယ်ရှိနသာ လမ်းြိုင်း၊ လမ်းနကွ့များ၊ အဝိုင်းြတ်များနှင့် 
တံတားကျဉ်းအဝင်များတွင် အပခားအန္တရာယ်သတိနြး ဆိုင်းဘုတ်
များ စုိက်ထူထားရိှနသာ်လည်း ယာဉ်နမာင်းနှင်သူ၏ ပမင်ကွင်းအား 
အနထာက်အကူ ပြစ်နစရန်နှင့်       ယာဉ်လမ်းနကကာင်းများကုိ        ထိန်းနကျာင်း 
ညွှန်ပြသည့်            နရာင်ပြန်ြါနသာ        အန္တရာယ်သတိနြးသနကေတ  (Chevron)  
များကုိ အသံုးပြုနုိင်သည်။ အန္တရာယ်သတိနြးသနကေတ (Chevron) 
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကွာအနဝးကုိ သတ်မှတ်ရာတွင် လမ်း၏အပမန် နှုန်း 
နှင့် လမ်းနကွ့အချင်းဝက် (Curve Radius) တ့ုိကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍   
Engineering Judgement ပြင့် တြ်ဆင်သွားရန်ပြစ်သည်။ လမ်း 
အမျ ိုးအစားအလုိက်   နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသည့်   အပမန်နှုန်းများအနြါ်  
မူတည်၍ အရွယ်အစားတူ အန္တရာယ်သတိနြး သနကေတ (Chevron) 
များကို တစ်ခုထက်ြို၍ တစ်စြ်တည်းတွဲဆက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ 
တစ်နာရီလျှင် ၈၀ ကီလိုမီတာနှင့်အထက် နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုသည့်
လမ်းများ၌ အန္တရာယ်သတိနြးသနကေတ (Chevron) များကုိ နှစ်ခုထိ
တွဲဆက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

(က-၉)
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ြုံ ၆၈၊ ၆၉၊ ၇၀  လမ်းမကကီးများတွင် သို့မဟုတ် လမ်းမကကီးအနီးတွင်ရှိနသာ 
အတားအဆီးများ (ဥြမာအားပြင့် တံတားတုိင်များနှင့် ကျွန်းများ) 
အား   နြာ်ပြနုိင်ရန်     အဝါနရာင်နအာက်ခံအန္တရာယ်သတိနြးအမှတ် 
အသား (Hazard Marker) ကုိ တစ်ခုတည်းနသာ်လည်းနကာင်း၊  
အပခားသနကေတနအာက်တွင်နသာ်လည်းနကာင်း ထားရိှနုိင်သည်။

(က-၁၀)
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ဦးစားထြးနှင့်ဦးစားရလမ်းညွှန်းများ

အမိန့်ထြးပခင်းလမ်းညွှန်းများ
(ခ)
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တားပမစ်ပခင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ပခင်းလမ်းညွှန်းများ

(ခ-၁)
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နောက်ဆက်တွဲ (ခ-၂)
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နောက်ဆက်တွဲ (ခ-၃)
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ြုံ ၁၀၂၊ ၁၀၃     အနကာက်ခွန်စစ်နဆးနရးဂိတ်  သို့မဟုတ်  လုံခခုံနရးကိစ္စရြ်တစ်ခုခု  
အတွက် သက်ဆုိင်ရာ အာဏာြုိင်အြဲွ့၏ စစ်နဆးနရးဂိတ်၌ စစ်နဆး  
ရန် ရြ်တန့်နစလိုြါက အသုံးပြုသည်။ မည်သည့်စစ်နဆးနရးဂိတ်  
ပြစ်နကကာင်းကို ဆိုင်းဘုတ်အတွင်း သနကေတအနက်နရာင်စတုဂ ံ
အထက်  တွင်    စာသားအားအနက်နရာင်ပြင့်   နရးရမည်။      အနကာက်ခွန်  
စစ်နဆးနရးဂိတ်မဟုတ်သည့် အပခားလုံခခုံနရးကိစ္စများအတွက် 
“စစ်နဆးခံရန်ရြ်” ဟူနသာစာသားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ နှစ်နိုင်ငံ
နယ်နိမိတ်ချင်းထိစြ်နနသည့် နယ်စြ်စခန်းများတွင်စစ်နဆးခံရန် 
ဂိတ်ကုိ သက်ဆုိင်ရာနုိင်ငံများ၏ ဘာသာစကားများပြင့်  အနက်နရာင် 
စတုဂံ၏ အထက်နှင့် နအာက်တို့တွင် နြာ်ပြရမည်။

(ခ-၄)
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ြုံ ၁၁၀ ယာဉ်မနတာ်တဆထိခိုက်မှုကို နရှာင်လွှဲနိုင်ရန်မှအြ နမာ်နတာ်  
ယာဉ်၏ဟွန်းကုိအသံုးမပြုရန် တားပမစ်ပခင်းပြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်းကုိ  
လူနနထူထြ်သည့် နနရာတစ်ခု၏အစ သို့မဟုတ် ယင်းနနရာသို ့
နရာက်လုနီးြါးနနရာ၌ စုိက်ထူထားပခင်းမဟုတ်ြါက ထုိသ့ုိ တားပမစ်  
ပခင်းသည် လမ်းညွှန်းစိုက်ထူထားသည့်နနရာမှ မည်သည့်အကွာ  
အနဝးသ့ုိအနရာက်တွင်          စတင်ပခင်းပြစ်နကကာင်း           အကွာအနဝး  (Distance) 
ကုိ နြာ်ပြသည့် ဆုိင်းဘုတ်နှင့်အတူ ြူးတဲွစုိက်ထူ ပြသထားရမည်။

ြုံ ၁၁၁၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃    တားပမစ်ချက် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုခု၏ နနရာအဆုံး 
သို့မဟုတ် လမ်းအဆုံးကို နြာ်ပြသည်။ ြုံ ၁၁၁ သည် သတ်မှတ်  
အပမန်နှုန်းထက် ြိုမနမာင်းရန်နနရာအဆုံးကို ပြသသည်။ 

(ခ-၆)
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ြုံ ၁၁၄ ၊ ၁၁၅   စုိက်ထူထားသည့် သက်ဆုိင်ရာလမ်းနြါ် ခရီးသည် သ့ုိမဟုတ် ကုန်  
ြစ္စည်းတင်ရန် သ့ုိမဟုတ် ချရန် (နခတ္တခဏသာ) ယာဉ်ကုိရြ်ဆုိင်းရန် 
ခွင့်ပြုပခင်းမှအြ မရြ်နားရ (ကကာကကာမဆိုင်းရ) ကို နြာ်ပြသည်။ 
လမ်းတစ်ြက်တစ်ချက်စီ၌ ယာဉ်များကို မရြ်နားနစလိုသည့်အခါ  
သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်မရြ်နားနစလုိသည့်နနရာများ သတ်မှတ်လုိသည့်အခါ 
ဤဆုိင်းဘုတ်ကုိ          အသံုးပြုရမည်။        ြံုစံ နှစ်မျ ိုးလံုးအနက်           သင့်နလျာ်ရာကုိ  
အသုံးပြုနိုင်သည်။

ြုံ ၁၁၆   ယာဉ်များကို လုံးဝရြ်ပခင်း၊ ရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ ရြ်နားပခင်း မပြုနစလို  
သည့် နနရာများတွင် အသံုးပြုသည်။ ယာဉ်များကုိ မဆုိင်းရ၊ မရြ်နား
ရနသာ လမ်း၏ အစနှင့်အဆုံးနနရာတို့တွင် ယင်းဆိုင်းဘုတ်များ
ကို ပြသထားပြီး၊ ဆိုင်းဘုတ်နအာက်နပခတွင် နအာက်ခံအပြူနရာင်  
အနားကွြ်အနီနရာင် သီးပခားစတုဂံပြားအတွင်း “မဆုိင်းရ၊ မရြ်နားရ 
လမ်းအစ”၊ “မဆိုင်းရ၊ မရြ်နားရလမ်းဆုံး” စာသားကို နရးသား
ထားရမည်။

(ခ-၇)



42

နောက်ဆက်တွဲ 

မပြစ်မထနလိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်းများ

(ခ-၈)
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မပြစ်မထနလိုက်နာရမည့် လမ်းညွှန်းများ၏ရှင်းလင်းချက်
 မပြစ်မနနလိုက်နာရမည့် လမ်းညွှန်းများသည် ယာဉ်နမာင်းနှင်သူအား လုြ်နဆာင်နစ
လုိသည့် လမ်းညွှန်းများပြစ်သည်။ မပြစ်မနနလုိက်နာရမည့် လမ်းညွှန်းအသီးသီး၏အဓိြ္ပာယ်မှာ 
နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-

ြုံ ၁၁၇၊ ပမားပြရာလက်ဝဲဘက်သို့ သေားရမည်
 လမ်းနလးခွ   သို့မဟုတ် “တီ” ြုံသဏ္ဌာန် စသည့် လမ်းဆုံ၌     လက်ဝဲဘက်ကိုသာ သွားနစ 
လိုလျှင် လမ်းဆုံတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို စိုက်ထူထားရမည်။

ြုံ ၁၁၈၊ ပမားပြရာလက်ယာဘက်သို့ သေားရမည်
 လမ်းနလးခွ သို့မဟုတ် “တီ” ြုံသဏ္ဌာန်စသည့် လမ်းဆုံ၌ လက်ယာဘက်ကိုသာ သွား
နစလိုလျှင် လမ်းဆုံတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို စိုက်ထူထားရမည်။

ြုံ ၁၁၉၊ ထရှ့တည့်တည့်သို့ သေားရမည်
 လမ်းနလးခွဆုံတွင်ပြစ်နစ၊ လက်ဝဲ သို့မဟုတ် လက်ယာဘက်တွင် လမ်းသွယ်များ
ရှိသည်ပြစ်နစ၊ လမ်းခွဲများရှိသည်ပြစ်နစ နရှ့တည့်တည့်သို့သာ သွားနစလိုလျှင် လမ်းဆုံ 
သို့မဟုတ် လမ်းသွယ် သို့မဟုတ် လမ်းခွဲတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို စိုက်ထူထားရမည်။

ြုံ ၁၂၀၊ အဝိုင်းြတ်တေင် လက်ယာဘက်မှစမြီး ြတ်ထမာင်းရမည်
 အဝိုင်းြတ်တွင် လက်ယာဘက်မှစပြီး ြတ်နမာင်းရမည်ပြစ်သပြင့် ဤလမ်းညွှန်းကို 
အဝိုင်းြတ်နှင့်ဆုံနသာ လမ်းနံနဘးများတွင် စိုက်ထူထားရမည်။ 

ြုံ ၁၂၁၊ ပမားပြရာ ထရှ့တည့်တည့်သို့သေားရမည် သို့မဟုတ် လက်ဝဲဘက်သို့ ထကေ့သေားရမည်
 လမ်းနလးခွနှင့် ယင်းထက်များနသာ လမ်းဆံုများတွင် နရှ့တည့်တည့်၌ရိှနသာ လမ်းနှင့် 
လက်ဝဲဘက်၌ရှိနသာ လမ်းနကွ့ကိုသာ အသုံးပြုနစလိုလျှင် လမ်းဆုံတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို 
စိုက်ထူထားရမည်။

ြုံ ၁၂၂၊ ပမားပြရာ ထရှ့တည့်တည့်သို့သေားရမည် သို့မဟုတ် လက်ယာဘက်သို့ ထကေ့သေားရမည်
 လမ်းနလးခွနှင့် ယင်းထက်များနသာ လမ်းဆုံများတွင် နရှ့တည့်တည့်၌ရှိနသာ လမ်းနှင့်  
လက်ယာဘက်၌ရှိနသာ လမ်းနကွ့ကိုသာ အသုံးပြုနစလိုလျှင် လမ်းဆုံတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို 
စိုက်ထူထားရမည်။

ြုံ ၁၂၃၊ ပမားပြရာ လက်ဝဲဘက်မှကြ်သေားရမည်
 လမ်းတွင် လမ်းလယ်ကျွန်း သို့မဟုတ် အတားအဆီး သို့မဟုတ် လမ်းတည်နဆာက်မှု 
အနပခအနနအရ လမ်း၏လက်ဝဲဘက်မှ ကြ်သွားနစလိုလျှင် လမ်းအစတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို 
စိုက်ထူထားရမည်။

(ခ-၁၁)
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ပုံ ၁၂၄၊ မြားမပရာ လက်ယာဘက်ြှ ကပ်သွားရြည်
	 လမ်းတွင်	လမ်းလယ်ကျွန်း	သို့မဟုတ်	အတားအဆီး	သို့မဟုတ်	လမ်းတည်ဆဆာက်မှု	
အဆြေအဆနအရ	လမ်း၏လက်ယာဘက်မှ	ကပ်သွားဆေလုိလျှင်	လမ်းအေတွင်	ဤလမ်းညွှန်းကုိ		
ေိုက်ထူထားရမည်။

ပုံ ၁၂၅၊ မြားမပရာ လက်ဝဲဘက်သို့ ကကွ့ရြည်
	 လမ်းဆုံ	သို့မဟုတ်	 “တီ”	 ပုံသဏ္ဌာန်	 ေသည့်လမ်းဆုံ၌	လက်ဝဲဘက်ကိုသာ	 ဆကွ့ဆေ 
လိုလျှင်	လမ်းဆုံတွင်	ဤလမ်းညွှန်းကို	ေိုက်ထူထားရမည်။

ပုံ ၁၂၆၊ မြားမပရာ လက်ယာဘက်သို့ ကကွ့ရြည်
	 လမ်းဆုံ	သို့မဟုတ်	“တီ”	ပုံသဏ္ဌာန်	ေသည့်လမ်းဆုံ၌	လက်ယာဘက်ကိုသာ	ဆကွ့ဆေ	
လိုလျှင်	လမ်းဆုံတွင်	ဤလမ်းညွှန်းကို	ေိုက်ထူထားရမည်။

ပုံ ၁၂၇၊ သီးမြားယာဉ်ကြကာ (ြရီးသည်တင်ယာဉ်ြျားသာ)
	 နှေ်လမ်းဆမာင်းလမ်း၌ြြေ်ဆေ၊	 တေ်လမ်းဆမာင်းလမ်း၌ြြေ်ဆေ	 ေရီးသည်တင်ယာဉ်
များအတွက်	သီးြေားယာဉ်ဆြကာသတ်မှတ်ထားပါက	ဤလမ်းညွှန်းကို	ေရီးသည်တင်ယာဉ	်
သီးြေားယာဉ်ဆြကာရှိသည့်	လမ်းနံဆဘးများတွင်	ေိုက်ထူထားရမည်။

ပုံ ၁၂၈၊ သီးမြားယာဉ်ကြကာ (ကမြကျင်လြ်းအသုံးမပုသူြျားသာ)
	 လူသွားေင်္ကြံဆပါ်တွင်သာ	 ဆြေကျင်လမ်းအသုံးြပုသူများကို	 သွားလာဆေလိုပါက	 
ဤလမ်းညွှန်းကို	သက်ဆိုင်ရာလူသွားေင်္ကြံ	နံဆဘးများတွင်	ေိုက်ထူထားရမည်။

ပုံ ၁၂၉၊ သီးမြားယာဉ်ကြကာ (စက်ဘီးြျားသာ) 
	 နှေ်လမ်းဆမာင်းလမ်း၌ြြေ်ဆေ၊	 တေ်လမ်းဆမာင်းလမ်း၌ြြေ်ဆေ	 ေက်ဘီးေီးနင်းသူများ
ကို	သတ်မှတ်ထားသည့်	သီးြေားယာဉ်ဆြကာမှ	သွားလာဆေလိုပါက	ဤလမ်းညွှန်းကို	သီးြေား
ယာဉ်ဆြကာရှိသည့်	လမ်းနံဆဘးတွင်	ေိုက်ထူထားရမည်။

ပုံ ၁၃၀၊ သီးမြားယာဉ်ကြကာ (ကြာ်ကတာ်ဆိုင်ကယ်ြျားသာ)
	 ဆမာ်ဆတာ်ဆုိင်ကယ်များအတွက်			သီးြေားယာဉ်ဆြကာသတ်မှတ်ထားပပီး			အဆုိပါယာဉ်ဆြကာ
မှ	သွားလာဆေလိုပါက	ဤလမ်းညွှန်းကို	 သီးြေားယာဉ်ဆြကာရှိသည့်လမ်းနံဆဘးတွင်	 ေိုက်ထူ	 
ထားရမည်။ 

ပုံ ၁၃၁၊ သတ်ြှတ်သည့် အမြန်နှုန်းကအာက် ကလှော့ြကြာင်းရ
	 လမ်းမင်္ကီးများတွင်လည်းဆကာင်း၊	 ပမို့တွင်းရှိလမ်းများ၏	 သက်ဆိုင်ရာယာဉ်ဆြကာ
များတွင်လည်းဆကာင်း	 သတ်မှတ်ထားသည့်	 အြမန်နှုန်းဆအာက်	 ဆလျှာ့မဆမာင်းဆေလိုဆသာ	
ဆနရာများ၌	ဤလမ်းညွှန်းကို	ေိုက်ထူထားရမည်။

(ေ-၁၂)
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ြုံ ၁၃၂၊ သတ်မှတ်သည့်အပမန်နှုန်းထအာက် ထလှော့မထမာင်းရ အမိန့်ထြးလမ်းဆုံး 
 လမ်းမကကီးများ၊ ပမို့တွင်းလမ်းများ၏ သက်ဆုိင်ရာယာဉ်နကကာများတွင် သတ်မှတ်အပမန်  
နှုန်းနအာက် နလျှာ့မနမာင်းရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နနရာအဆုံး သို့မဟုတ် လမ်းအဆုံးကို 
ပြသပခင်းပြစ်သည်။ ြုံတွင် အပမန်နှုန်း ၄၈ ကီလိုမီတာနအာက် နလျှာ့မနမာင်းရန် သတ်မှတ် 
နနရာအဆုံးကို ပြသပခင်းပြစ်ပြီး ထိုနနရာမှစ၍ အရှိန်နလျှာ့နမာင်းရမည်ပြစ်သပြင့် အပမန်နှုန်း 
၄၈ ကီလိုမီတာနအာက် ြိုမနမာင်းရ။

ြံု ၁၃၃၊ ၁၃၄ နှင့် ၁၃၅၊ ထဘးအန္တရာယ်ရိှ ကုန်ြစ္စည်းတင်ယာဉ်များ ပမားပြရာဘက်သ့ုိသေားရမည်
 သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းများ သို့မဟုတ် ပမို့တွင်းလမ်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်
များ တင်နဆာင်လာသည့် ယာဉ်များတိမ်းနမှာက်မှုပြစ်ြွားြါက မီးနလာင်ပခင်း၊ ဓာတ်နငွ့ယိုစိမ့ ်
ပခင်းစသည့် အန္တရာယ်ရိှနသာ အနပခအနနနတွ့ကကုံရနုိင်သပြင့် အဆုိြါယာဉ်များအား သတ်မှတ် 
လမ်းနကကာင်းအတုိင်းသာ နမာင်းနှင်နစလုိြါက နမာင်းနှင်နစလုိသည့်လမ်း၌ ဤလမ်းညွှန်းကုိ  
စိုက်ထူထားရမည်။

ြုံ ၁၃၆၊ ဟေန်းတီးရမည်
 အန္တရာယ်ပြစ်နစနိုင်သည့် လမ်းနကွ့များနှင့် ယာဉ်နမာင်းနှင်သူ ပမင်ကွင်းကွယ်နစနိုင်
သည့် နနရာများတွင် ဟွန်းကိုအသုံးပြုနစလိုြါက အဆိုြါလမ်း၌ ဤလမ်းညွှန်းကို စိုက်ထူ
ထားရမည်။

ြုံ ၁၃၇၊ လမ်းအသုံးပြုသူ တစ်မျ ိုးွက်ြို၍ အသုံးပြုခေင့်ရှိထသာ ယာဉ်ထြကာ (စက်ဘီးစီးသူနှင့်
ထပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများသာ)
 စကဘ်ီးစီးသနူငှ့ ်      နပခကျငလ်မ်းအသုံးပြုသမူျားအတကွ ်နြါင်းစြယ်ာဉန်ကကာ သတမ်တှ ် 
ထားပြီး အဆိုြါယာဉ်နကကာမှ သွားလာနစလိုြါက ဤလမ်းညွှန်းကို စိုက်ထူထားရမည်။

(ခ-၁၃)
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ွူးပခားအမိန့်ထြးလမ်းညွှန်းများ

(ခ-၁၄)



49

နောက်ဆက်တွဲ

ြုံ ၁၄၂                 နရှ့တူရူရှိ တစ်လမ်းနမာင်းကို နြာ်ပြသည်။
ြုံ ၁၄၃                လက်ဝဲဘက်သို့သွားရမည့် တစ်လမ်းနမာင်းလမ်းကို နြာ်ပြသည်။
ြုံ ၁၄၄                လက်ယာဘက်သ့ုိသွားရမည့် တစ်လမ်းနမာင်းလမ်းကုိ နြာ်ပြသည်။
ြုံ ၁၄၅၊ ၁၄၆ သက်ဆိုင်ရာ သနကေတနြါ်တွင် “တစ်လမ်းနမာင်း” စာသားကို 

နြာ်ပြ၍ စိုက်ထူနိုင်နကကာင်းကို နြာ်ပြသည်။

(ခ-၁၅)
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ြုံ ၁၆၂              မျဉ်းပြတ်ပြင့်နရးဆဲွထားသည့်   နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူများ  ပြတ်ကူးရန် 
 နနရာကို နြာ်ပြသည်။

ြုံ ၁၆၃              နဆးရံု၊ နဆးခန်းရိှနသာ ဧရိယာအနီးအနား၌ ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများ 
အနနပြင့် ဟွန်းတီးပခင်း၊ မဆင်မပခင်နမာင်းနှင်ပခင်းတို့ကို နရှာင်ရှား
နိုင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်သည့်စည်းကမ်းများ လိုက်နာနိုင်ရန် နရှ့တွင် 
နဆးရုံ၊ နဆးခန်းရှိနကကာင်း နြာ်ပြသည်။

(ခ-၁၈)
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ြုံ ၁၆၄              ယာဉ်ရြ်နားခွင့်ပြုထားသည့် နနရာကို နြာ်ပြသည်။ 
ြုံ ၁၆၅              ယာဉ်ရြ်နားခနြး၍ယာဉ်ရြ်နားရန်နနရာကို နြာ်ပြသည်။ အချနိ်  

ကန့်သတ်ချက်ပြင့် ရြ်နားခွင့်ပြုလျှင် ရြ်နားခွင့်နြးသည့်အချန်ိကုိ  
ဆုိင်းဘုတ်နနရာလွတ် သ့ုိမဟုတ် ထြ်နဆာင်းနြာ်ပြသည့် လမ်းညွှန်း  
ပြင့် နြာ်ပြနိုင်သည်။ ယာဉ်ရြ်နားခွင့်ရှိသည့် နမာ်နတာ်ယာဉ်အမျ ိုး 
အစားကို သတ်မှတ်နြးလိုလျှင် “prepaid” စာသားနနရာတွင်  
ရြ်နားခွင့်ရှိသည့် နမာ်နတာ်ယာဉ်အမျ ိုးအစားကို အပြူနရာင်
သနကေတပြင့် နရးဆွဲနြာ်ပြရမည်။

ြုံ ၁၆၆              ပမားပြသည့်ဘက်တွင် ယာဉ်ရြ်နားရန်နနရာရိှနကကာင်း နြာ်ပြသည်။  

(ခ-၁၉)
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ြုံ ၁၆၇၊ ၁၆၈  သတ်မှတ်သည့် ရြ်နားရန်နနရာတွင် သတ်မှတ်သည့် ယာဉ်အမျ ိုး 
အစားများသာ ရြ်နားနိုင်နကကာင်းကို နြာ်ပြသည်။

ြုံ ၁၆၉              ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအနနပြင့် ယာဉ်ကိုနမာင်းနှင်သွားလာနနစဉ်  
အနရးနြါ်ကိစ္စ (သို့) နဘးအန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ နတွ့ကကုံနိုင်သည့် 
အနပခအနနတွင် ယာဉ်ရြ်နားလိုြါက သတ်မှတ်သည့် အနရးနြါ် 
ရြ်နားရန်နနရာတွင် ရြ်နားရမည်ကို နြာ်ပြသည်။

(ခ-၂၀)
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နောက်ဆက်တွဲ

ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်းများ
သတင်းအချက်အလက်၊ ြံ့ြိုးအထွာက်အကူနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်းများ

(ဂ)



56

နောက်ဆက်တွဲ (ဂ-၁)
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နောက်ဆက်တွဲ

ထရာက်ရှိထနရာကိုအထပခပြု၍ ဦးတည်လမ်းထြကာင်းများ သို့မဟုတ် ထြါက်ထရာက်သည့် ထနရာ
များကို ညွှန်ပြသည့်လမ်းညွှန်းများ
ကကိုတင်ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်းများ

(ဂ-၂)
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နောက်ဆက်တွဲ 
ြုံ ၁၈၉             လမ်းဆံုကျနသာ မိတ္ထလီာပမို့ကုိဗဟုိပြု၍ ယင်းပမို့မှ နရာက်ရိှနုိင်မည့် 

မန္တနလး၊ သာစည်၊ နကျာက်ြန်းနတာင်းနှင့် ပမင်းခခံပမို့များသို့ ခရီး
အကွာအနဝးများ ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်ပြစ်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်ကို 
ပမို့အဝင်နနရာများတွင် နြာ်ပြရမည်။

ြုံ ၁၉၀              ပမစ်ငယ်ပမို့ကုိဗဟုိပြု၍ အပခားပမို့များနှင့် အကွာအနဝးများကုိ ညွှန်ပြ 
သည့် ဆိုင်းဘုတ်ပြစ်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်ကို ပမို့အဝင်နနရာများတွင် 
နြာ်ပြရမည်။

ဦးတည်ရာလမ်းထြကာင်း၊ လမ်းနှင့် တည်ထနရာပြလမ်းညွှန်းများ

(ဂ-၃)
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နောက်ဆက်တွဲ

ြုံ ၁၉၁၊ ၁၉၂၊ ၁၉၃၊ ၁၉၄ ပမို့၊ ရွာ၊ စခန်း၊ နလဆိြ်၊ နစတီြုထိုး၊ လမ်းခွဲအမည် စသည့်နနရာ

တစ်ခုခုကို ညွှန်ပြပခင်းပြစ်သည်။

ြုံ ၁၉၅၊ ၁၉၆  ပမို့၊ ရွာ၊ စခန်း၊ နလဆိြ်၊ နစတီြုထိုး၊ လမ်းခွဲအမည် စသည့်နနရာ

တစ်ခုခုကို ညွှန်ပြရာတွင် အကွာအနဝးကိုြါ နြာ်ပြပခင်းပြစ်သည်။ 

ြုံ ၁၉၅ သည် ၁၇ မိုင်အကွာအနဝးတွင် သဲကုန်းနကျးရွာရှိနကကာင်း 

နှင့် အမှတ် (၃) လမ်းပြစ်နကကာင်း နြာ်ပြသည်။ ြုံ ၁၉၆ သည် မီတာ 

၅၀၀ အကွာအနဝးတွင် စက်သုံးဆီဆိုင်ရှိနကကာင်း ညွှန်ပြသည်။ 

ြုံ ၁၉၇ လမ်းနကကာင်းတစ်ခုနြါ်ရှိ ပမို့၊ ရွာ၊ စခန်း၊ နလဆိြ်၊ နစတီြုထိုး၊ 

စသည့် တစ်နနရာထက်ြိုနသာနနရာများကို ညွှန်ပြပခင်းပြစ်သည်။

ြုံ ၁၉၈  အဝိုင်းြတ်ကို အနပခပြု၍ နရာက်ရှိနိုင်မည့် ပမို့၊ ရွာ၊ စခန်း၊ နေး  
စသည့် တစ်နနရာထက်ြိုနသာ နနရာများကို ညွှန်ပြပခင်းပြစ်သည်။

တည်ထနရာအတည်ပြုလမ်းညွှန်း

(ဂ-၄)
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နောက်ဆက်တွဲ 

ြုံ ၂၀၀၊ ၂၀၁ နရှ့တွင်နတွက့ကုံရမည့် ယာဉ်နကကာအနရအတွက်နှင့် ယာဉ်လမ်းနကကာင်း 

ဦးတည်သည့် ြုံသဏ္ဌာန်ကို ြုံနြာ်ညွှန်ပြပခင်းပြစ်သည်။

ြုံ ၂၀၂ နရှ့တွင် နတွ့ကကုံရမည့် ယာဉ်နကကာအနရအတွက် နလျာ့နည်းသွား 

နကကာင်းနှင့် ယာဉ်လမ်းနကကာင်း ဦးတည်ချက် နပြာင်းလဲမှုတို့၏ 

ြုံသဏ္ဌာန်ကို ြုံနြာ်ညွှန်ပြပခင်းပြစ်သည်။

ြုံ ၂၀၃ နရှ့တွင် နတွ့ကကုံရမည့် ယာဉ်နကကာအနရအတွက် နလျာ့နည်း 

သွားြုံနှင့် လက်ယာဘက်စွန်းရှိ ယာဉ်နကကာမှာ နရှ့ဆက်သွား၍ 

မရသည့် လမ်းဆုံးြုံသဏ္ဌာန်ကို ြုံနြာ်ညွှန်ပြပခင်းပြစ်သည်။

တည်ရှိထနြုံပြလမ်းညွှန်းများ

(ဂ-၅)
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ြုံ ၂၀၄              နရှ့တွင်ဆက်မသွားနိုင်နသာလမ်းဆုံးရှိနကကာင်းကို နြာ်ပြသည်။ 
ြုံ ၂၀၅              လက်ဝဲဘက်လမ်းတွင် ဆက်မသွားနိုင်နသာ လမ်းဆုံးရှိနကကာင်းကို 

နြာ်ပြသည်။
ြုံ ၂၀၆              လက်ယာဘက်လမ်းတွင် ဆက်မသွားနိုင်နသာ လမ်းဆုံးရှိနကကာင်း 

ကိုနြာ်ပြသည်။

(ဂ-၆)
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နောက်ဆက်တွဲ 
ြုံ ၂၀၇၊ ၂၀၈ ဆိုင်းဘုတ်အထက်ြိုင်း၌ လမ်းြိုင်းအမည်များကို နြာ်ပြရမည်ပြစ်

ပြီး ြထမစတုဂံ၌ အဆိုြါလမ်းသည် ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအား 
အသုံးပြုနိုင်နသာ လမ်းြိုင်းအနပခအနနများကို နြာ်ပြထားရန်ပြစ်
ြါသည်။ ထို့ပြင် ေုတိယစတုဂံ၌ အဆိုြါလမ်းတွင် ယာယီပြစ်နလ့
ပြစ်ထရှိနသာ အနပခအနနကို နြာ်ပြရာတွင် အသုံးပြုရမည်။ လမ်း
ြိုင်းအမည်များသာ အစဉ်အပမဲ နြာ်ပြထားရန်ပြစ်ပြီး ကျန်စတုဂံ
များတွင် ယာယီပြစ်နြါ်လျက်ရှိနသာ အနပခအနနကို နခတ္တခဏ
သာ နြာ်ပြရန်ပြစ်သည်။

ြုံ ၂၀၉၊ ၂၁၀  လမ်းလုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်ပခင်း၊ လမ်းလွှဲထားပခင်းစသည့် ယာယီ 
ပြစ်နြါ်နနနသာလမ်းအနပခအနနကို နြာ်ပြသည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်
ကို နအာက်ခံလိနမော်နရာင် နထာင့်မှန်စတုဂံြုံတွင် သက်ဆိုင်ရာ  
သနကေတ       သ့ုိမဟုတ်       စာသားတ့ုိကုိ       အနက်နရာင်ပြင့်        နြာ်ပြရမည်။  လမ်း  
လုြ်ငန်း နဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စတွင် နဆာင်ရွက်နနသည့် လမ်းြိုင်း 
အရှည်ကုိ နြာ်ပြရမည်။ လမ်းလုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်နနသည့် လမ်းြုိင်း  
အရှည်နှင့်  အဆုိြါလမ်းအား  အသံုးပြုနနသည့်  ယာဉ်သွားလာမှု   ြမာဏ 
တ့ုိအနြါ်မူတည်၍ အနီနရာင်နှင့် အပြူနရာင်အစင်း နဆးပခယ်ထား 
သည့် လမ်းနဘးအရံအတားြစ္စည်းများကို တစ်စြ်တည်းပြစ်နစ၊ 
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နြအနည်းငယ်စီပခား၍ပြစ်နစ အကာအရံ အမှတ်  
အသားပြုထားရမည်။ အဆုိြါ လမ်းနဘးအရံအတားြစ္စည်းများကုိ  
ညအချနိ်၌ပမင်နိုင်ရန် နရာင်ပြန်ြါသည့် အရံအတား သို့မဟုတ်  
နရာင်ပြန်ြစ္စည်းများကုိ အသံုးပြုရမည်။ အနရာင်ပြန်နစသည့် ြစ္စည်း၏ 
အနရာင်သည် လမ်းလုြ်ငန်း အဓိကနဆာင်ရွက်နနသည့်ယာဉ်နကကာ  
အတွက် အနီနရာင် သို့မဟုတ် အဝါနရာင်ပြစ်ရမည်။ မှိတ်တုတ်မီး  
အသံုးပြုြါက မိှတ်တုတ်မီး၏အနရာင်သည် အဝါနရာင်ပြစ်ရမည်။  
လမ်းလုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်ပခင်းမရိှသည့် ဆန့်ကျင်ဘက် ယာဉ်နကကာ 
အတွက်မူ အနရာင်ပြန်နစသည့်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် မိှတ်တုတ်မီးတ့ုိ၏ 
အနရာင်သည် အပြူနရာင်ပြစ်ရမည်။

(ဂ-၇)
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ြုံ ၂၁၁        ကုန်တင်ယာဉ်များနှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များသည် ယာဉ်ကက့ံခုိင်မှုနှင့်  
ဘရိတ်၏စွမ်းနဆာင်ရည်တို့ ကျဆင်းနနချနိ် နတာင်ဆင်းလမ်း 
နမာင်းနှင်ရာ၌ ပြစ်နြါ်လာသည့် ယာဉ်၏အရိှန်ကုိ နလျာ့နည်းနအာင် 
ထိန်းချုြ်၍ နဘးကင်းစွာရြ်နားနိုင်ရန်  တည်နဆာက်ထားနသာ  
လမ်းခွဲပြစ်သည်။ အဆိုြါ လမ်းခွဲကို လမ်းတည်နဆာက်စဉ်က 
ထည့်သွင်းနြာက်လုြ်ထားြါက ထုိနနရာသ့ုိမနရာက်မီ ယာဉ်နမာင်း 
နှင်သူများ သိရှိနိုင်နစရန် ြုံနြာ်နရးဆွဲ ညွှန်ပြနိုင်သည်။  ြုံ ၂၁၁ သည်  
လမ်းမကကီး၏ လက်ယာဘက်တွင် ယာဉ်အရှိန်နှုန်းနလျှာ့ချရန်  
လမ်းခွဲ (Escape Lane) ရှိနကကာင်းကို နြာ်ပြသည်။ ယာဉ်အရှိန်နှုန်း 
နလျှာ့ချရန် လမ်းခွဲမျက်နှာပြင်သည် နမာင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်၏ 
နရွ့လျားစွမ်းအင်ကိုနလျှာ့ချရန် သဲများ သို့မဟုတ် နကျာက်စရစ ်
များပြင့် အထူးတည်နဆာက်ထားပြီး လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း တည်ရိှ 
ြါသည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်ကို နအာက်ခံအစိမ်းနရာင် နထာင့်မှန်စတုဂံ
ြုံတွင် လမ်းသနကေတအား အပြူနရာင်၊ အရှိန်နှုန်းနလျှာ့ချရန်
လမ်းခဲွအား အနီနှင့် အပြူနရာင် မှန်ကူကွက်ြံုများပြင့် နြာ်ပြရမည်။

(ဂ-၈)
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ြုံ ၂၁၂             ပြတ်သန်းသွားလာမည့် ယာဉ်များအနနပြင့် တံတား၏ခံနိုင်ဝန်ကို 

သိရှိနိုင်နစရန် နြာ်ပြသည်။ ြုံ ၂၁၂ တွင်နြာ်ပြြါရှိသည့် ကွက်လြ် 

အတွင်း၌ တံတား၏ခံနိုင်ဝန်ကို နြာ်ပြနရးသားရမည်။

ြုံ ၂၁၃              လမ်းတည်နဆာက်ြုံအရ နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုသည့် အပမန်နှုန်းကို 

သတ်မှတ်ထားနသာ်လည်း အဆိုြါလမ်းနြါ်ရှိ    အချ ို့နသာလမ်းြိုင်း 

များတွင် လမ်းနကွ့၊ လမ်းဆုံ၊ လမ်းခွနှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ပြစ်နစ

နုိင်သည့် လမ်းြုိင်းများရိှပခင်းနကကာင့် ယာဉ်အမျ ိုးအစား တစ်မျ ိုးမျ ိုး 

အတွက် နမာင်းနှင်သင့်သည့် အပမန်နှုန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သီးပခား 

အကကံပြုလိုပခင်းများရှိလျှင်  “ထမာင်းနှင်သင့်သည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် 

အပမနန်ှုန်း အကကပံြုချက”်  ကိ ုလမ်းညွှန်းဆိငု်းဘတုတ်ငွ ်နြာပ်ြသည။် 

“ထမာင်းနှင်သင့်သည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်အပမန်နှုန်း အကကံပြုချက်” ကို 

နအာက်ခံအစိမ်းနရာင် အနားကွြ် အနက်နရာင် စတုရန်းအတွင်း 

အကကံပြုအပမန်နှုန်းနှင့် ယူနစ် (ကီလိုမီတာ) ကို အပြူနရာင်ပြင့် 

နြာ်ပြရမည်။

(ဂ-၉)
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ြုံ ၂၁၄၊ ၂၁၅   နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများ လမ်းပြတ်ကူးရန် ခုံးနကျာ်တံတားကို  

နြာ်ပြသည်။ နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြုံတွင် သနကေတအား 

အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ 

ြုံ ၂၁၆၊ ၂၁၇   နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူများ လမ်းပြတ်ကူးရန် နပမနအာက်လမ်းကူး

ကုိ နြာ်ပြသည်။ နအာက်ခံအပြာနရာင် စတုရန်းြံုတွင် သနကေတအား 

အပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။

(ဂ-၁၀)
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ြုံ ၂၁၈၊ ၂၁၉   လကဝ်ဘဲကတ်ငွလ်ည်းနကာင်း၊   လကယ်ာဘကတ်ငွလ်ည်းနကာင်း  
အနရးနြါ်ထွက်နြါက်ရှိနကကာင်းကို နြာ်ပြသည်။ 

ြုံ ၂၂၀၊ ၂၂၁   လက်ဝဲဘက် ၁၀၀ မီတာအကွာတွင်လည်းနကာင်း၊ လက်ယာဘက် 
၁၀၀ မီတာအကွာတွင်လည်းနကာင်း အနရးနြါ်ထွက်နြါက်များ  
ရှိနကကာင်းကို အကွာအနဝးထည့်သွင်းနြာ်ပြသည်။ 

ြုံ ၂၂၂               လက်ဝဲဘက်နှင့် လက်ယာဘက်နှစ်ြက်လုံး၏ ၁၀၀ မီတာအကွာ  
အနဝးများတွင် အနရးနြါ်ထွက်နြါက်များရိှနကကာင်းကုိ နြာ်ပြသည်။ 

မှတ်ချက်။ ဥမင်လိုဏ်နခါင်းအတွင်း၌ “အနရးနြါ်ထွက်နြါက်ညွှန်ပြပခင်းလမ်းညွှန်း”  
ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည် ၁၆၅ နြ (၅၀ မီတာ) အကွာအနဝး၌ စိုက်ထူရမည်ပြစ်ပြီး 
ဥမင်လိုဏ်နခါင်း၏ နဘးနံရံနြါ်တွင် နပမပြင်မှ သုံးနြ (၁ မီတာ) မှ ၅ နြ (၁.၅ မီတာ) အတွင်း 

တြ်ဆင်ရမည်။ 

(ဂ-၁၁)
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ြုံ ၂၂၃              သက်ဆုိင်ရာ အန္တရာယ်သတိနြး လမ်းညွှန်းဆုိင်းဘုတ်နှင့် အန္တရာယ်ရိှ  

လမ်းြုိင်းတ့ုိအကကားရိှ အကွာအနဝးကုိနြာ်ပြသည့် သီးပခားစတုဂံပြား 

ပြစ်သည်။

ြုံ ၂၂၄               သက်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ရှိသည့် လမ်းြိုင်း၏အရှည် (road length)

ကို နြာ်ပြသည့် သီးပခားစတုဂံပြား နမူနာြုံစံပြစ်သည်။ 

ြံု ၂၂၅၊ ၂၂၆၊ ၂၂၇၊ ၂၂၈၊ ၂၂၉၊ ၂၃၀ ယာဉ်ရြ်နားပခင်းအား        တားပမစ်ကန့်သတ်သည့်        လမ်းြုိင်း 

အရှည်ကုိနြာ်ပြသည့် သီးပခားစတုဂံပြားများ ပြစ်သည်။

သီးပခားစတုဂံပြားများ
(ဂ-၁၂)
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ြုံ ၂၃၁              မသန်စွမ်းသူများယာဉ်နြါ်သို့ အတက် သို့မဟုတ် အဆင်းပြုလုြ်ရန်  

ယာဉ်ရြ်နားနြးရမည့်နနရာကို   နြာ်ပြသည့်  ဆိုင်းဘုတ်နအာက်နပခ၌ 

အသုံးပြုသည့် သီးပခားစတုဂံပြားပြစ်သည်။

(ဂ-၁၃)
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လမ်းအမှတ်အသားများ

၁။ အလျားလိုက်မျဉ်းအမှတ်အသားများ
 (က) ယာဉ်ထြကာသတ်မှတ်အမှတ်အသားများ

  (၁) လမ်းလယ်မျဉ်းပြတ်အမှတ်အသား

   (ကက) လမ်းလယ် မျဉ်းပြတ်အမှတ်အသား လိုင်းတစ်လိုင်း၏ အတိုင်း 
အတာ (အနံ) သည် အနည်းဆုံး နလးလက်မ (၁၀ စင်တီမီတာ) 
ရှိရမည်။ နရးဆွဲမည့် လမ်းလယ်မျဉ်းပြတ်လိုင်း တစ်လိုင်းတွင်  
တူညီနသာ အလျားနှင့်တူညီနသာ အကွာအနဝးရိှသည့် မျဉ်းပြတ် 
ငယ်များ ြါဝင်ရမည်။ သို့နသာ် လိုအြ်လျှင်ြိုနိုင်သည်။

   ( ခ ခ )  ပမို့ပြင်လမ်းများတွင်နရးဆဲွမည့် လမ်းလယ်မျဉ်းပြတ်လုိင်းတစ်ခု၏ 
အလျားသည် အနည်းဆံုး နပခာက်နြနပခာက်လက်မ (နှစ်မီတာ) မှ 
အများဆံုး ၃၂ နြ ၁၀ လက်မ (၁၀ မီတာ)  အတွင်းသာရိှရမည်။ 

   ( ဂ ဂ )  ပမို့တွင်းလမ်းများတွင် နရးဆွဲမည့် လမ်းလယ်မျဉ်းပြတ်လိုင်း 
တစ်ခု၏အရှည်သည် ပမို့ပြင်လမ်းလယ်မျဉ်းပြတ်လုိင်း၏  အရှည် 
နအာက်နလျာ့နည်းရမည်။

   (ဃဃ) နှစ်လမ်းနမာင်းတွင် မျဉ်းပြတ်ကို ပြတ်နကျာ်၍ နကွ့နိုင်သည်။ 
“ဂ” နကွ့လည်း နကွ့နိုင်သည်။ တစ်လမ်းနမာင်းလမ်းတွင်မူ 
မျဉ်းပြတ်ကိုပြတ်၍ ယာဉ်နကကာကူးနပြာင်းနိုင်သည်။

   ( င င )  အန္တရာယ်ကင်းရှင်းလျှင် မျဉ်းပြတ်ကုိပြတ်၍ နရှ့ယာဉ်ကုိ နကျာ် 
တက်နိုင်သည်။

   ( စ စ )  မျဉ်းပြတ်များကို ခွ၍မနမာင်းရ။
   (ဆဆ) မျဉ်းပြတ်နြါ်တွင် လမ်းမနလျှာက်ရ။ ရြ်မနနရ။ စက်ဘီးမစီးရ။

(ဃ)
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   (ကက) လမ်းလယ်တွင် နရးဆဲွထားသည့် တစ်စြ်တည်းမျဉ်း၏ အတုိင်း 

အတာ (အနံ) သည် အနည်းဆံုး နလးလက်မ (၁၀ စင်တီမီတာ) 

ရိှရမည်။ လမ်းလယ်တွင် နရးဆဲွထားသည့် တစ်စြ်တည်းမျဉ်း၏ 

အရှည်သည် ၆၅ နြ (၂၀ မီတာ) နအာက် မနလျာ့နည်းနစရ၊၊

   ( ခ ခ )  လမ်းလယ်တွင် နရးဆွဲထားသည့် တစ်စြ်တည်းမျဉ်းကို ပြတ်

နကျာ်ပြီး တစ်ြက်ယာဉ်နကကာအတွင်းသ့ုိ ဝင်နရာက်၍ နမာင်းနှင် 

ပခင်းမပြုရ၊ “ဂ” နကွ့မနကွ့ရ၊၊

   ( ဂ ဂ )  ဤမျဉ်းကို ပြတ်၍ နရှ့ယာဉ်ကို နကျာ်မတက်ရ၊၊

   (ဃ ဃ) ဤမျဉ်းကို ခွ၍မနမာင်းရ၊၊

   ( င င )  ဤမျဉ်းနြါ်တွင် လမ်းမနလျှာက်ရ။ ရြ်မနနရ။ စက်ဘီးမစီးရ။

  (၃) လမ်းလယ်တစ်စြ်တည်း မျဉ်းမြိုင်နှစ်ထြကာင်းအမှတ်အသား

  (၂)  လမ်းလယ်တစ်စြ်တည်းမျဉ်း အမှတ်အသား

(ဃ-၁)
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   (ကက) တစ်စြ်တည်းမျဉ်းနကကာင်းတစ်နကကာင်း၏အတုိင်းအတာ (အနံ) 
သည် အနည်းဆုံး နလးလက်မ (၁၀ စင်တီမီတာ) နှင့် မျဉ်းပြိုင ်
နှစ်နကကာင်းကကားရိှ  အကွာအနဝးသည် နလးလက်မ (၀.၁၀ မီတာ) မှ  
ခုနစ်လက်မ (၀.၁၈ မီတာ) အထိ ထားရှိနိုင်သည်၊၊

   ( ခ ခ )  မျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းကို အန္တရာယ်ပြစ်နိုင်သည့် လမ်းနကွ့လမ်း 
နကာက်များ၊ တံတားကျယ်များ၊ ပမင်ကွင်းကွယ်နနနသာ ကုန်း 
ထိြ်များ စသည့်နနရာများ၌ အသုံးပြုရမည်၊၊

   ( ဂ ဂ )  မျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းနနရာတွင် နရှ့ယာဉ်ကုိ လံုးဝနကျာ်မတက်ရ၊၊
   (ဃဃ) ဤမျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းပြင့် ခဲွပခားထားနသာ တစ်ြက်ယာဉ်နကကာ 

အတွင်းသ့ုိ ဝင်နရာက်၍ နမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ၊ “ဂ” နကွ့မနကွ့ရ၊၊
   ( င င )  ဤမျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းနနရာတွင် ယာဉ်ရြ်ဆုိင်းပခင်း၊ ရြ်နားပခင်း  

မပြုရ၊၊
   ( စ စ )  ဤမျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းနြါ်တွင် လမ်းမနလျှာက်ရ။ ရြ်မနနရ။ 

စက်ဘီးမစီးရ။

  (၄) ယာဉ်ထြကာများကို သတ်မှတ်သည့် မျဉ်းအမှတ်အသားများ

   (ကက) လမ်းတစ်နလျှာက် ယာဉ်တစ်စီးချင်း နရှ့နနာက်လွယ်ကူစွာနှင့် 

အန္တရာယ်ကင်းစွာ နမာင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက် ယာဉ်နကကာများကုိ 

တစ်စြ်တည်းမျဉ်း သ့ုိမဟုတ် မျဉ်းပြတ်တ့ုိပြင့် သတ်မှတ်ရမည်။

   ( ခ ခ )  မျဉ်းများ၏အတုိင်းအတာ (အနံ) သည် အလယ်မျဉ်းများ၏ အတုိင်း 

အတာ (အနံ) ထက်ကျဉ်းရမည်။

(ဃ-၂)
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  ( ဂ ဂ )  ယာဉ်နကကာနှစ်ခုနှင့် နှစ်ခုထက်ြိုနသာ နှစ်လမ်းနမာင်းလမ်း၏ 

အလယ်မျဉ်းကုိ         လမ်းလယ်တစ်စြ်တည်းမျဉ်း        သ့ုိမဟုတ်        လမ်းလယ် 
တစ်စြ်တည်းမျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းပြင့် ခွဲပခားသတ်မှတ်ရမည်။  
ဤလမ်းအမျ ိုးအစားတွင် ယာဉ်နကကာကုိ ြုိင်းပခားသတ်မှတ်ရန်  
လုိအြ်ပြီး ယာဉ်နမာင်းနှင်သူ ပမင်ကွင်းမရှင်းလင်းသည့် လမ်းြုိင်း 
နနရာနှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ရိှနုိင်သည့်နနရာများတွင် လမ်းလယ်
တစ်စြ်တည်းမျဉ်း သ့ုိမဟုတ် လမ်းအလယ်တစ်စြ်တည်း မျဉ်း 
ပြိုင်မျဉ်းနှစ်နကကာင်းကုိ အသံုးပြုရမည်။ နတာင်တက်လမ်းအစ၊ 
လမ်းဆုံနနရာများ၊ တံခါးမဲ့ ရထားလမ်းကူးနနရာများစသည့် 
ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်နသာ လမ်းြိုင်းနနရာများအား ယာဉ်နကကာ
ခွဲပခားရာ၌ အလယ်မျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းကို အသုံးပြုရမည်။

  (ဃဃ) လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ကန့်လန့်ပြတ်နရးဆွဲထားနသာ ရြ်မျဉ်း
များသို့ မနရာက်မီ အနည်းဆုံး ၁၀၀ နြ (၃၀ မီတာ) မှစ၍ ရြ်
မျဉ်းအထိ တစ်စြ်တည်းမျဉ်းပြင့် ယာဉ်နကကာများကိုခွဲပခား
ထားရမည်။

  ( င င )  မျဉ်းပြတ်များပြင့် ခဲွပခားထားနသာ ယာဉ်နကကာများတွင် ယာဉ် 
များသည် ယာဉ်နကကာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ကူးနပြာင်းနိုင်သည်။ 
ယာဉ်နကကာကူးနပြာင်းရာ၌  အလိုက်သင့် တစ်ခုပြီးမှတစ်ခု  
ကူးနပြာင်းရမည်။ နနာက်မှလုိက်လာနသာယာဉ်ကုိ အနနှာင့် 
အယှက် မပြစ်နစရ။ လမ်းဆံုလမ်းခွသ့ုိ မနရာက်မီ တစ်စြ်တည်း 
မျဉ်းနနရာတွင် ယာဉ်နကကာလုံးဝ မကူးနပြာင်းရ။

  ( စ စ )  ယာဉ်နကကာနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ြိုနသာ နှစ်လမ်းနမာင်း
လမ်းများတွင် သာမန်အားပြင့် လက်ယာဘက်ယာဉ်နကကာတွင်  
နမာင်းနှင်ရမည်။ လက်ဝဲဘက်သို့နကွ့လိုလျှင် မျဉ်းပြတ်နနရာ
များတွင်သာ လက်ဝဲယာဉ်နကကာသ့ုိ ကူးနပြာင်းပြီးမှ နကွ့ရမည်။

  (ဆဆ) ယာဉ်နကကာနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ြိုနသာ နှစ်လမ်းနမာင်း 
လမ်းများတွင် နရှ့ယာဉ်ကို နကျာ်တက်လိုလျှင် မျဉ်းပြတ်နနရာ
များတွင်သာ နကျာ်တက်ရမည်။

မှတ်ချက်။ အဝါနရာင် သို့မဟုတ် အနရာင်တစ်မျ ိုးမျ ိုးကို အသုံးပြု၍ ယာဉ်နကကာ သတ်မှတ်
ထားနသာ သီးပခားယာဉ်နကကာသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်အမျ ိုးအစားနှင့် 
လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်သာ  ပြစ်သည်။

(ဃ-၃)
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 ( ခ )  လမ်း၏အထပခအထနအရ သီးသန့်ထရးဆေဲရသည့်အမှတ်အသားများ 
  (၁) ယာဉ်အန္တရာယ်ပြစ်နစနိုင်သည့် လမ်းနကွ့လမ်းနကာက်များ၊ တံတား

ကျဉ်းများ၊ လမ်းကျဉ်းများ၊ ကုန်းတက် သ့ုိမဟုတ် ကုန်းဆင်းနနရာများနှင့်  
လမ်းဆုံများတွင် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရးအတွက်  လမ်းလယ်အမှတ ် 
အသားများကုိ နရးဆဲွရာ၌      လမ်းလယ်တစ်စြ်တည်းအလယ်မျဉ်း       သ့ုိမဟုတ် 
လမ်းလယ်တစ်စြ်တည်း မျဉ်းပြိုင်နှစ်နကကာင်းတို့ပြင့် နရးဆွဲရမည်၊၊

  (၂) ယာဉ်အန္တရာယ်ပြစ်နစနိုင်သည့် လမ်းနကွ့လမ်းနကာက်များ၊ တံတား
ကျဉ်းများ၊ လမ်းကျဉ်းများနှင့် ကုန်းတက် သ့ုိမဟုတ် ကုန်းဆင်းနနရာများ 
တငွ ်  ယာဉန်မာင်း နငှသ်၏ူ ပမငန်ိငုသ်ည့အ်ကွာအနဝးသည ်   အကန့် အသတ ် 
ရိှနသာနကကာင့်  ယာဉ်နမာင်းနှင်စဉ် ပမင်နုိင်သည့်အကွာအနဝးကုိအနပခခံ၍ 
လမ်းလယ်တစ်စြ်တည်း မျဉ်းအမှတ်အသား၏ နြအရှည်ကို သတ်မှတ်  
ရမည်။      နမာ်နတာ်ယာဉ်၏      အပမန်နှုန်းအလုိက် ယာဉ်နမာင်းနှင်သူ၏      ပမင်နုိင်  
သည့်အကွာအနဝးကွဲပြားမှုမှာ နအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-

  လမ်းအလုိက်သတ်မှတ်အပမန်နှုန်း   ထရးဆေဲသင့်သည့်မျဉ်း၏ အလျား

 100km/h (၆၀ မိုင်/နာရီ) ၁၆၀မီတာမှ၃၂၀မီတာ  

 80km/h (၅၀ မိုင်/နာရီ) ၁၃၀မီတာမှ၂၆၀မီတာ

 65km/h (၄၀ မိုင်/နာရီ) ၉၀မီတာမှ၁၈၀မီတာ

 50km/h (၃၀ မိုင်/နာရီ) ၆၀မီတာမှ၁၂၀မီတာ

(ဃ-၅)
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 ( ဂ )  လမ်းအစေန်းနယ်နိမိတ်ပြအမှတ်အသားများ
  (၁) လမ်းနှုတ်ခမ်းအစွန်းကိုနြာ်ပြရန် အဝါနရာင် သို့မဟုတ် အပြူနရာင် 

အလျားလိုက် တစ်စြ်တည်းမျဉ်းအမှတ်အသားကို အသုံးပြုရမည်။ 
လမ်းမျက်နှာပြင်နြါ်တွင် ပမှုြ် သို့မဟုတ် ကြ်နိုင်နသာြစ္စည်း၊ နရာင်ပြန် 
ြစ္စည်းများကုိ အဝါနရာင် နဆးနရးအမှတ်အသားနှင့်အတူတဲွလျက် အသံုး 
ပြုနိုင်သည်၊၊

  (၂) လမ်းအစွန်းနယ်နိမိတ်ပြမျဉ်းအား လမ်းြခုံးစွန်းမှ အနည်းဆုံး သုံးလက်မ 
အကွာတွင် နရးဆွဲရမည်။ ပမို့တွင်းလမ်းများတွင် လမ်းအစွန်းနယ်နိမိတ်
ပြမျဉ်း၏ အတုိင်းအတာသည် အနည်းဆံုး ငါးလက်မ (၁၂.၇ စင်တီမီတာ)  
နှင့် အပမန်နှုန်း ၇၀ ကီလုိမီတာနှင့်အထက် နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုနသာလမ်းများ၌   
လမ်းအစွန်းနယ်နိမိတ်သည် မာနကျာနသာလမ်းြခံုး (Hard Shoulder) 
ပြစ်ြါက လမ်းအစွန်းနယ်နိမိတ်ပြမျဉ်း၏ အတိုင်းအတာ (အကျယ်) သည် 
နပခာက်လက်မ (၁၅ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။ ယာဉ်သွားလမ်းအကျယ်  
၁၈ နြ အထက်လမ်းများတွင်သာ နရးဆွဲရမည်။

(ဃ-၆)
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 (ဃ) ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထကေ့ရန်အမှတ်အသားများ

   (၁) အချ ို့နသာလမ်းဆံုများတွင် ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအနနပြင့် လမ်းဆံုကုိ  

တည့်တည့်နမာင်းနှင်၍ ပြတ်သန်းလိုသည့်အခါတွင်ပြစ်နစ၊ ဘယဘ်က်

သို့ နကွ့လိုသည့်အခါတွင်ပြစ်နစ သက်ဆိုင်ရာလမ်းနြါ် နဆးနရးပမား 

ြုံအမှတ်အသားများအတိုင်း လိုက်နာနမာင်းနှင်နစရန် အဆိုြါ ပမားြုံ

အမှတ်အသားများကုိ အသံုးပြု၍ နရးဆဲွနြာ်ပြရမည်။ ြံု ၂၄၂ တွင် နမူနာ 

နရးဆဲွနြာ်ပြထားသည်။

(ဃ-၇)
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 ( င ) 	 ယာဉ်အမျ ိုးအစားအလိုက် အရန်ယာဉ်ကြကာပြအမှတ်အသားများ
	 	 (၁)	 ခရီးသည်တင်ယာဉ်	သ့ုိမဟုတ်	မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ်	သ့ုိမဟုတ်	အမ ေှးယာဉ်	

သ့ုိမဟုတ်	တက္ကစီ	သ့ုိမဟုတ်	ကုန်တင်ယာဉ်	သ့ုိမဟုတ်	စက်ဘီး	အစရေသိည့်	
ယာဉ်အမျ ိုးအစားတစ်မျ ိုးမျ ိုးကို	 သီးခခားယာဉ်မြကာအတွင်းမေသွားလာ	
မမာင်း ေှင်မစရန်	သတ်မေတ်ှုိင်သည့်အခါတွင်	အသံုးခြုသည့်အမေတ်အသား	
ခြစ်သည်။

	 	 (၂)	 အရန်	(သီးခခား)	ယာဉ်မြကာအတွက်	မရးဆွဲသည့်	တစ်စြ်တည်းမျဉ်း၏	
အတိုင်းအတာ	 (အနံ)	သည်	 ၁၀	လက်မ	 (၀.၃	 မီတာ)	 ရေိရမည်ခြစ်ပြီး		
လိမမော်မရာင်ခြင့်	 မရးဆွဲရမည်။	အခခားယာဉ်မြကာများမေ	ကွဲခြားမစရန်	
အရန်	(သီးခခား)	ယာဉ်မြကာတစ်ခုလုံး၏	မျက်ှောခြင်အား	လိမမော်မရာင်	
အခြည့်မရးဆွဲှိုင်သည်။

	 	 (၃)	 အရန်	(သီးခခား)	ယာဉ်မြကာအတွင်း	သွားလာခွင့်ခြုသည့်		ယာဉ်အမျ ိုး
အစားကုိ	စာလံုးအမေတ်အသား	 (word markings)	 သ့ုိမဟုတ်	 ြံုသမကေတ	
ကုိ	 အသံုးခြုမြာ်ခြရမည်။	 အပမဲတမ်းမခြးဆဲွမနသည့်	 အများခြည်သူသံုး	 
ြို့မဆာင်မရးယာဉ်များအတွက်	အရန်	 (သီးခခား)	ယာဉ်မြကာမြါ်တွင်	
“BUS LANE”	ဟူမသာ	စာလုံးအမေတ်အသား	သို့မဟုတ်	အရန်	(သီးခခား)	
ယာဉ်မြကာ	(ခရီးသည်တင်ယာဉ်)	အတွက်	သတ်မေတ်သည့်	လမ်းညွှန်း	 
ဆိုင်းဘုတ်ြါ	 သမကေတြုံ၊	 မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်အတွက်	 စာလုံးအမေတ်	
အသား	“ဆုိင်ကယ်”	သ့ုိမဟုတ်	“ဆုိင်ကယ်ြံုသမကေတ”၊	စက်ဘီးအတွက်	
စာလုံးအမေတ်အသား	“စက်ဘီး”	သို့မဟုတ်	“စက်ဘီးြုံသမကေတ”		အစရေိ
သည်တို့ကို	အခြူမရာင်ခြင့်	မရးဆွဲမြာ်ခြရမည်။

(ဃ-၈)
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၂။ ကန့်လန့်ပြတ်မျဉ်းအမှတ်အသားများ
 (က) ရြ်မျဉ်းအမှတ်အသားများ

(ဃ-၉)
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  (၁) လမ်းဆံုလမ်းခွတွင်     “ရြ်”     လမ်းညွှန်းဆုိင်းဘုတ်ကုိ အသံုးပြုြါက    ရြ်မျဉ်းကုိ  

နရးဆဲွသင့်သည်။ ရြ်မျဉ်းကုိ ရြ်ထားနသာယာဉ်၏ ယာဉ်နမာင်းနှင်သူက 

လက်ဝဲလက်ယာတ့ုိမှယာဉ်နှင့် နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူများ သွားလာမှုကုိ 

နကာင်းစွာပမင်နိုင်သည့်နနရာတွင် နရးဆွဲရမည်။

  (၂) ရြ်မျဉ်း၏အတိုင်းအတာ (အနံ) သည် အနည်းဆုံး ရှစ်လက်မ (၂၀ စင်တီ

မီတာ) နှင့် အများဆုံး နှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။ တစ်နြ (၃၁ 

စင်တီမီတာ) သည် ြိုမိုသင့်နလျာ်သည်။

  (၃) မီးြိွုင့်ပြင့်အချက်ပြ၍  ယာဉ်သွားလာမှုကုိကကီးကကြ်ရန်  တာဝန်ရိှသူကပြစ်နစ၊ 

ရထားလမ်းကူးတစ်ခုသ့ုိ     မနရာက်မီပြစ်နစ    နမာ်နတာ်ယာဉ်ကုိ   ရြ်နစလုိသည့် 

အခါ ယာဉ်နကကာတစ်ခု သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်နကကာများကုိ တစ်စြ်တည်းနရးဆဲွ  

ထားသည့် ကန့်လန့် ပြတ်မျဉ်း အမှတ်အသားကုိ အသံုးပြုရမည်။ လမ်းနြါ်  

ကန့်လန့် ပြတ်မျဉ်းအမှတ်အသား မနရာက်မီ “STOP” စာသားကုိထည့်သွင်း 

နရးဆွဲလိုြါက နရးဆွဲနိုင်သည်။ “STOP” စာသားကိုအပြူနရာင်ပြင် ့

နရးဆဲွရမည်။ ယင်းစာသား၏နအာက်နပခမှ ထိြ်အထိအကွာအနဝးသည် 

နပခာက်နြ နပခာက်လက်မ (နှစ်မီတာ) နအာက် မငယ်နစရ။ 

  (၄) ရြ်မျဉ်းမှ စာသားထိြ်အထိ အကွာအနဝးမှာ အနည်းဆံုး ၁၀ နြ (သံုးမီတာ) 

ရှိရမည်ပြစ်ပြီး လမ်းအနပခအနနအရ ၁၀ နြအကွာတွင် နရးဆွဲရန်မပြစ်

နုိင်ြါက နပခာက်နြ နပခာက်လက်မ (နှစ်မီတာ) နှင့် ၈၂ နြ (၂၅ မီတာ) ကကား 

အတိုင်းအတာကို ထားရှိနရးဆွဲရမည်။

  (၅) လမ်းနြါ်တွင် ကန့်လန့် ပြတ်မျဉ်း အမှတ်အသားနရးဆဲွရန် မပြစ်နုိင်နသာ 

နနရာများ၌ “ရြ်” သို့မဟုတ် “STOP” လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်ကို စိုက်ထူ

ထားရမည်။

 

(ဃ-၁၀)
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  (၁) လမ်းဆံုတွင် နမာ်နတာ်ယာဉ်နမာင်းနှင်သူအနနပြင့် အပခားယာဉ်များအား  

ဦးစားနြး ရမည့်နနရာပြစ်နကကာင်း     သိရိှလုိက်နာနစလုိသည့်အခါ   ယာဉ်နကကာ  

များကုိ ကန့်လန့် ပြတ်၍ နရးဆဲွထားနသာ မျဉ်းပြတ်မျဉ်းပြိုင် အမှတ်အသား 

ပြင့့်် နရးဆွဲနြာ်ပြရမည်ပြစ်ပြီး နဆးအပြူနရာင်ကို အသုံးပြုရမည်။

 ( ခ )  လမ်းထြကာင်းဦးစားထြးထနရာပြ မျဉ်းအမှတ်အသားများ
(ဃ-၁၁)
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  (၂) မျဉ်းပြူများ၏ အတုိင်းအတာ (အနံ) သည် အနည်းဆံုး ရှစ်လက်မ (၂၀ စင်တီ 

မီတာ) နှင့် အများဆုံးနှစ်နြ (၆၁ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။ မျဉ်းပြတ်များ၏ 
အလျားသည် အနည်းဆုံး ယင်းတို့အတိုင်းအတာ၏ နှစ်ဆရှိရမည်။ အပြူ
နရာင်မျဉ်းပြတ်နှစ်ခုအကကားရိှ အကွာအနဝးသည် တစ်နြ (၃၁ စင်တီမီတာ)  
ရှိရမည်။

  (၃) ဦးစားနြးရန်နနရာကို နြာ်ပြရာတွင် ကတိဂံ၏ ထိြ်အချွန်ြိုင်းသည် ဦးစား 
နြးခံရသည့် ယာဉ်နကကာကိုဦးတည်သည့် အပြူနရာင်ကတိဂံြုံ သနကေတ
အမှတ်အသားကုိ အသံုးပြုနုိင်သည်။ ယာဉ်နကကာတစ်ခုထက်ြုိြါက တစ်ခု  
ထက်ြိုနသာ ကတိဂံြုံသနကေတကို အသုံးပြုရမည်ပြစ်ပြီး ကတိဂံများအား 
နဘးချင်းယှဉ် နြာ်ပြရမည်။ မျဉ်းပြတ်မျဉ်းပြိုင်များနနရာတွင် အစားထိုး  
အသံုးပြုသည့် ဦးစားနြးသနကေတ အပြူနရာင်ကတိဂံြံု၏ အတုိဆံုးအနား 
သည် ၁၆  လက်မ (၄၀ စင်တီမီတာ) နှင့် ၂၄ လက်မ (၆၁ စင်တီမီတာ) ကကား
တွင် ထားရှိနရးဆွဲရမည်။ ကတိဂံြုံ၏ အတိုဆုံးအနားနှင့် ကတိဂံ၏ ထိြ်ချွန်  
အထိ အကွာအနဝးသည် အတုိဆံုးအနားအတုိင်းအတာ၏ (သံုးဆ) ရိှရမည်။  

  (၄) ြုံ (၂၄၈) နှင့် ြုံ (၂၄၉) တို့တွင် နြာ်ပြထားသည့်အတိုင်း ဦးစားနြး
သနကေတ အပြူနရာင်ကတိဂံများကို ကန့်လန့်ပြတ် မျဉ်းပြတ်မျဉ်းပြိုင် 
အမှတ်အသားများနှင့်အတူ ြူးတဲွအသံုးပြုြါက အဆုိြါကတိဂံ၏ အတုိဆံုး  
အနားသည် (၁၀၀ စင်တီမီတာ) နှင့် အတိုဆုံးအနားနှင့် ကတိဂံထိြ်ချွန်အထိ  
အကွာအနဝးသည် အတိုဆုံးအနားအတိုင်းအတာ၏ (သုံးဆ) ထားရှ ိ
နရးဆွဲရမည်။ ဦးစားနြး သနကေတကတိဂံ၏ အတိုဆုံးအနားနှင့် ကန့်လန့် 
ပြတ်မျဉ်းပြတ်မျဉ်းပြိုင်တို့အကကား အကွာအနဝးသည် နှစ်မီတာ နှင့် ၂၅ 
မီတာကကားတွင် ရှိရမည်။

 ( ဂ )  ထပခကျင်လမ်းကူးထနရာအမှတ်အသားများ
  (၁) လူကူးမျဉ်းကျားအဝါ

(ဃ-၁၂)
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   (ကက) လမ်းနကကာနှင့်အပြိုင် ကျယ်ပြန့်နသာအစင်းကျားများ ြါဝင်သည့် 

လူကူးမျဉ်းဝါ အမှတ်အသားများကို အသုံးပြုရမည်။

   ( ခ ခ )  နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လမ်းပြတ်

ကူးနိုင်ရန် နနရာသတ်မှတ်ချက်ကို မျဉ်းကျားအဝါပြင့်နြာ်ပြ၍  

လူနှင့် ယာဉ်အသွားအလာများနသာနနရာများတွင် အသံုးပြုရမည်။

   ( ဂ ဂ )  မျဉ်းဝါအစင်းကျားတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကကားရှိ အကွာအနဝးသည် 

မျဉ်းဝါအစင်းကျား၏ အနည်းဆုံး အတိုင်းအတာ (အနံ) ရှိရမည ်

ပြစ်ပြီး အများဆံုးအနနပြင့် အဆုိြါအတုိင်းအတာ၏ နှစ်ဆထက်  

မြုိနစရ။      မျဉ်းဝါအစင်းကျားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကားနနရာ   အကွာ 

အနဝးနှင့် မျဉ်းဝါအစင်းကျားတစ်ခုတ့ုိ၏ စုစုနြါင်းအတုိင်းအတာ 

(အနံ) သည် သံုးနြ (တစ်မီတာ) နှင့် နလးနြ (၁.၄ မီတာ) အကကား

တွင် ရှိရမည်။

   (ဃဃ) လူကူးမျဉ်းကျား၏ အကျယ်သည်  အနည်းဆုံး ၁၂ နြ (၃.၆ မီတာ) 

ရိှရမည်။ လမ်းကူးသူရှုြ်နထွးများပြားသည့်နနရာများတွင် အဆုိြါ  

အတိုင်းအတာအကျယ်ထက် တိုးချဲ့နိုင်သည်။ အပမန်နှုန်း 

ကန့်သတ်ချက် တစ်နာရီလျှင် ၆၀ ကီလိုမီတာနှုန်း နမာင်းနှင်

ခွင့်ပြုသည့် လမ်းအမျ ိုးအစား၌ ၁၂ နြ (၃.၆ မီတာ) ရှိရမည်။  

တစ်နာရီလျှင် ၆၀ ကီလိုမီတာအထက် နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုသည့် 

လမ်းများတွင် လူကူးမျဉ်းကျား၏ အတိုင်းအတာအကျယ်ကို  

၁၅ နြ (၄.၅ မီတာ) အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။

   ( င င )  ြိုမိုနဘးကင်းနစရန်အတွက် လူကူးမျဉ်းကျားကို ယာဉ်ထိန်းမီး  

အချက်ပြနှင့်အတူ အသုံးပြုနိုင်သည်။ မျဉ်းကျားရှိနကကာင်းကို  

ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြပြင့် သတိနြးလုိြါက ထုိမီးကုိ မျဉ်းကျားမှ  

၁၆ နြ ၆ လက်မ (ငါးမီတာ) အကွာအနဝးတွင် ပြသရမည်  

သ့ုိမဟုတ်       “ထရှ့တေင်လူကူးမျဉ်းကျားရိှသည်”     ဟု       အန္တရာယ်သတိနြး  

လမ်းညွှန်းပြင့် ၁၆၅ နြ (၅၀ မီတာ) အကွာအနဝးတွင် နြာ်ပြ

ရမည်။

(ဃ-၁၃)
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   (ကက) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြ သ့ုိမဟုတ် ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန် 

ရှိသူ ထိန်းသိမ်းနသာ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် နပခကျင်ပြတ်ကူးရန် 

ြုံ (၂၅၂) ြါအတိုင်း မျဉ်းဝါနှစ်နကကာင်းကို ရြ်မျဉ်း၏နရှ့တွင် 

နရးဆွဲရမည်၊၊

   ( ခ ခ )  မျဉ်းဝါတစ်နကကာင်း၏ အတုိင်းအတာ (အနံ) သည် နပခာက်လက်မ 

(၁၅ စင်တီမီတာ) မှ တစ်နြ နပခာက်လက်မ (၄၆ စင်တီမီတာ)  

အတွင်းရိှရမည်။ မျဉ်းဝါတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား အကွာအနဝးသည်  

အနည်းဆံုး နပခာက်နြနပခာက်လက်မ (နှစ်မီတာ) ရိှရမည်၊၊

   ( ဂ ဂ )  ရြ်မျဉ်း၏ထိြ်နှင့် အနီးဆံုးမျဉ်းဝါ၏အကွာအနဝးသည် အနည်းဆံုး  

ငါးနြ (၁.၅ မီတာ) ခန့်ရှိရမည်။

 (၂) လူကူးမျဉ်းဝါနှစ်ထြကာင်း

(ဃ-၁၄)
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  (၃) လူကူးမျဉ်းဝါပြတ်

   (ကက) လူကူးမျဉ်းဝါပြတ်များကုိ ယာဉ်အသွားအလာများနသာ နကျာင်းနရှ ၊့  

နဆးရုနံရှ့၊     ခရီးသညတ်ငယ်ာဉက်ားမတှတ်ိငုအ်နီး စသည့န်နရာ 

များ၌ အသုံးပြုရမည်။

   ( ခ ခ )  မျဉ်းဝါပြတ်နှစ်နကကာင်းအကကားရှိ လူကူးလမ်း၏အကျယ်သည် 

အနည်းဆုံး ၁၂  နြ (၃.၆ မီတာ) ရှိရမည်ပြစ်ပြီး အများဆုံး ၁၅ နြ 

(၄.၅ မီတာ) ကကားတွင်ရှိရမည်။

   ( ဂ ဂ )  မျဉ်းဝါပြတ်တစ်ခု၏အလျားသည် အနည်းဆုံး နှစ်နြ (၆၁ စင်တ ီ

မီတာ) နှင့် အတိုင်းအတာ (အနံ) သည် အနည်းဆုံး တစ်နြ (၃၁  

စင်တီမီတာ) ရိှရမည်။ မျဉ်းဝါတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား အကွာအနဝး  

သည် ယင်း၏အလျားနှင့် တူညီရမည်။

   (ဃဃ) လူကူးမျဉ်းဝါပြတ်ရိှသည့်နနရာသ့ုိမနရာက်မီ အနည်းဆံုး ၁၆၅ နြ  

(၅၀) မီတာ အကွာအနဝး၌ “ထရှ့တေင်ထပခကျင်လမ်းကူးထနရာရိှ

သည်” သ့ုိမဟုတ် “ထရှ့ တေင်ထကျာင်းရိှသည်” ဟု အန္တရာယ်သတိ 

နြးလမ်းညွှန်းကို နြာ်ပြရမည်။

(ဃ-၁၅)
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 (ဃ) စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်စီးသူများအတေက် လမ်းကူးထနရာအမှတ်အသား

များ

  (၁) စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်စီးသူများ လမ်းပြတ်ကူးရန် နနရာသတ်မှတ်  

ရာတွင် မျဉ်းဝါပြတ်နှစ်နကကာင်းကို အသုံးပြုရမည်။

  (၂) မျဉ်းဝါပြတ်နှစ်နကကာင်းအကကားရိှ လမ်းကူးနနရာသည် ၁၂ နြ (၃.၆ မီတာ) 

မှ ၁၅ နြ (၄.၅ မီတာ) ကကားတွင်ရှိရမည်။

  (၃) မျဉ်းဝါပြတ်တစ်ခု၏အလျားသည် အနည်းဆုံး သုံးနြ (၆၁ စင်တီမီတာ)  

နှင့် အတိုင်းအတာ (အနံ) သည် အနည်းဆုံး တစ်နြ (၃၁ စင်တီမီတာ) ရှိ 

ရမည်။ မျဉ်းဝါပြတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား အကွာအနဝးသည် ယင်း၏ 

အလျားနှင့် တူညီရမည်။

  (၄) လမ်းမျက်နှာပြင်နြါ်တွင် ပမှုြ် သို့မဟုတ် ကြ်နိုင်သည့်ြစ္စည်းများအသုံး

မပြုရ။

  (၅) စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ် လမ်းပြတ်ကူးရာနနရာကို မျဉ်းဝါပြတ်

အမှတ်အသားနှင့်အတူ သိသာထင်ရှားနစရန် မျဉ်းဝါပြတ်အတွင်းရှ ိ

လမ်းမျက်နှာပြင်အား လိနမော်နရာင်နဆးအပြည့် နရးဆဲွနုိင်သည် သ့ုိမဟုတ် 

စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်ြုံသနကေတကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ရှင်းလင်းချက်။ ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများသည် လူကူးမျဉ်းကျားဝါ၊ လူကူးမျဉ်းဝါနှစ်နကကာင်းနှင့်  

လူကူးမျဉ်းဝါပြတ်တို့ြါဝင်သည့် နပခကျင်လမ်းကူးနနရာများနှင့် စက်ဘီး 

သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်လမ်းကူးနနရာများသို့ ချဉ်းကြ်နရာက်ရှိသည့်အခါ ယာဉ်

မနတာ်တဆမှုတွင် ထိခိုက်လွယ်သူများပြစ်နသာ နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူ၊ 

သက်ကကီးရွယ်အိုနှင့် စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်စီးသူများ အန္တရာယ်ကင်း

နစနရးအတွက် နအာက်ြါအချက်တို့ကိုလိုက်နာရမည်-

  (၁) နပခကျင်လမ်းကူးနနရာများနှင့် စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်လမ်းကူး 

နနရာများသို့မနရာက်မီ အနည်းဆုံး ၁၆၅ နြ (၅၀ မီတာ) အကွာအနဝးမ ှ

အရှိန်နလျှာ့၍ သတိပြင့်နမာင်းနှင်ရမည်။ လမ်းပြတ်ကူးသူများရှိနနလျှင်  

မျဉ်းကျား သို့မဟုတ် မျဉ်းဝါပြတ်မှ အနည်းဆုံး ၁၆ နြ ၆ လက်မ (ငါးမီတာ)  

အကွာအနဝးတွင် ယာဉ်ကိုရြ်ပြီး လမ်းပြတ်ကူးသူများရှင်းမှ ဆက်လက်

နမာင်းနှင်ရမည်။

(ဃ-၁၆)
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  (၂) နပခကျင်လမ်းကူးနနရာများနှင့် စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်လမ်းကူး 

နနရာများနြါ်တွင် မည်သည့်အနကကာင်းနှင့်မျှ ယာဉ်မရြ်ရ။ ထိုမျဉ်းများ

နြါ်တွင် ယာဉ်၏ စက်ချ ို့ယွင်း၍ ရြ်သွားြါက ထိုမျဉ်းများနှင့်လွတ်ကင်း

သည့် လမ်းနဘးနနရာသို့ အပမန်ဆုံးနရှေ့ရမည်။

  (၃) နပခကျင်လမ်းကူးနနရာများနှင့် စက်ဘီး သ့ုိမဟုတ် ဆုိင်ကယ်လမ်းကူးနနရာ

များ၌ ထရှ့မှထမာင်းနှင်ထနထသာယာဉ်ကို နကျာ်မတက်ရ။

  (၄) နပခကျင်လမ်းကူးနနရာများနှင့် စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်လမ်းကူး

နနရာများ၌ ယာဉ်ထိန်းရဲ သ့ုိမဟုတ် တာဝန်နြးအြ်ပခင်းခံရသူက ကကီးကကြ်

ထိန်းသိမ်းနနလျှင် ၎င်း၏ညွှန်ပြချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

  (၅) လမ်းဆံုလမ်းခွများတွင် ရြ်မျဉ်းနနာက်၌သာ ယာဉ်ကုိ ရြ်ရမည်။   နပခကျင်

လမ်းကူးနနရာများနှင့် စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်လမ်းကူးနနရာများ

နြါ်တွင် ယာဉ်မရြ်ရ။

  (၆) လမ်းဆုံလမ်းခွ၌ နမာ်နတာ်ယာဉ်ကိုနကွ့လိုလျှင် နကွ့မည့်လမ်းနြါ်တွင် 

လမ်းပြတ်ကူးသူများကို အထူးဂရုစိုက်ရမည်။

၃။ အပခားအမှတ်အသားများ

 (က) လမ်းထြါ်ယာဉ်ထြကာပြပမားဦးအမှတ်အသားများ

  (၁) ပမားပြူများ

(ဃ-၁၇)
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   (ကက) လမ်းဆံုလမ်းခွသ့ုိ မနရာက်မီ     ယာဉ်နကကာများကုိ    ခဲွပခားသတ်မှတ်  

နြးရန် လမ်းနြါ်ယာဉ်နကကာပြပမားဦးအမှတ်အသားကို သုံးနိုင် 

သည်။ 

   ( ခ ခ )  ပမား၏အနရာင်ကို အပြူနရာင်သုံးရမည်။ ပမား၏အလျားသည်  

အနည်းဆုံး နပခာက်နြနပခာက်လက်မ (နှစ်မီတာ) ရှိရမည်ပြစ်ပြီး 

ပမားတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကကားရှိ အကွာအနဝးသည် အနည်းဆုံး 

၁၀၀ နြ (၃၀ မီတာ) ခန့်ရှိရမည်။

  (၂) ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကားမှတ်တုိင်ထနရာပြ မျဉ်းဝါပြတ်အမှတ်အသားများ

(ဃ-၁၈)
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   (ကက) ပမို့တွင်း ယာဉ်သွားလာမှု များပြားနသာလမ်းတွင်ခရီးသည ်
များ အတင်အချအတွက် ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှတ်တုိင် နနရာ 
များကို လမ်းနဘး၌ မျဉ်းဝါပြတ်များပြင့် သတ်မှတ်ရမည်။

   ( ခ ခ )  မျဉ်းဝါပြတ်တစ်ခု၏ အလျားသည် အနည်းဆုံး နှစ်နြ  
(၆၁     စငတ်မီတီာ)  နငှ့ ်   အတိငု်းအတာ  (အန)ံ   သည ်အနည်းဆုံး  
နပခာက်လက်မ (၁၅ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။ မျဉ်းဝါပြတ ်
တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကားရိှ အကွာအနဝးသည် မျဉ်းဝါပြတ်၏ 
အလျားနှင့် တူညီရမည်။

   ( ဂ ဂ )  ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကားမှတ်တိုင်နနရာ၏ အကျယ်အဝန်း 
သည် အနည်းဆံုး ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကကီးတစ်စီးရြ်ဆုိင်းရန် 
လံုနလာက်နသာနနရာ ပြစ်ရမည်။

   (ဃဃ) လမ်း၏တစ်ြက်တစ်ချက်တွင်ထားရိှနသာ ခရီးသည်တင်ယာဉ် 
မှတ်တိုင်နနရာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည် မျက်နှာချင်းဆိုင် မရှိ  
နစရ။ ထုိမှတ်တုိင် နနရာတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဓားလွယ်ခုတ် အကွာ 
အနဝးသည် အနည်းဆုံး ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကကီး နှစ်စီးစာ 
ရှိရမည့်အပြင် မှတ်တိုင်နနရာများ၌ ရြ်ဆိုင်းသည့်အခါ  
နနာက်ပမီးချင်းသာ ဓားလွယ်ခုတ် အနနအထားရိှရမည်။

   ( င င )  လမ်းဆံုလမ်းခွများအနီးတွင်      ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှတ်တုိင်များ 
ထားရှိပခင်း မပြုရ။

   ( စ စ )  ရထားလမ်းကူးအနီးတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှတ်တိုင်များ 
ထားရိှပခင်း မပြုရ။

(ဃ-၁၉)
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  (၃) ခရီးသည်တင်ယာဉ် ရြ်ရန်ထနရာအနီး ပမားြုံအမှတ်အသားများ

   (ကက) ခရီးသည်တင်ယာဉ်ရြ်ရန်  နနရာအမှတ်အသားရှိသည့ ်
မျဉ်းပြတ်နနရာများတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ် ရြ်ရမည့်  
ယာဉန်ကကာအတွင်း     ရှုြ်နထွးမှုမပြစ်နစရန်          ခ  ရီးသည် တင်ယာဉ်  
ရြ်ရန် မျဉ်းပြတ်အမှတ်အသားသို့မနရာက်မီ အပခားယာဉ်
များ ယာဉ်နကကာနပြာင်းနိုင်နရးအတွက် ြုံ (၂၆၂) ြါအတိုင်း 
ယာဉ်နကကာနပြာင်းရန် အကကံပြုသည့် ပမားြုံအမှတ်အသား
များနှင့် “Bus” ဟူနသာ စာလုံးအမှတ်အသားကို အပြူ
နရာင်ပြင့် နရးဆွဲနြာ်ပြရမည။်

(ဃ-၂၀)
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 ( ခ )  ထေါင်လိုက်မျဉ်းမြိုင်အမှတ်အသားများ

  (၁) ယာဉ်များပြတ်နကျာ်ပခင်း မပြုနစလုိသည့်အခါ နေါင်လုိက်မျဉ်းပြိုင် အမှတ် 
အသားများကို မျဉ်းဝါများပြင့် နရးဆွဲနြာ်ပြရမည်။

  (၂) ကျွန်းြတ်လည်နရးဆွဲထားနသာ မျဉ်းဝါ၏ အတိုင်းအတာ (အနံ) သည် 
အနည်းဆုံး ရှစ်လက်မ (၂၀ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။

  (၃) နေါင်လိုက်မျဉ်းပြိုင်များ နရးဆွဲထားသည့် ကျွန်းနြါ်တွင် ယာဉ်များရြ်
ပခင်း၊ ပြတ်နကျာ်ပခင်း မပြုရ။

  (၄) ကျွန်းအတွင်း လမ်းပြတ်ကူးသူသည် ကျွန်းနြါ်တွင်တစ်နထာက်နားပြီး 
ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းမှ ဆက်လက်ပြတ်ကူးနိုင်သည်။ ကျွန်းအတွင်း လမ်း 
နလျှာက်ပခင်း၊ နပြးပခင်း၊ စက်ဘီးစီးပခင်း မပြုရ။

(ဃ-၂၁)
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 ( ဂ )  လမ်းထြါ်ထဆးထရး စာလုံးအမှတ်အသားများ

 လမ်းနြါ်နဆးနရး စာလုံးအမှတ်အသားများကို ယာဉ်နမာင်းနှင်သူနှင့် အပခားလမ်း

အသုံးပြုသူများအတွက် အန္တရာယ်သတိနြးပခင်း၊ မလွဲမနသွလိုက်နာနစလိုပခင်း၊ ညွှန်ပြပခင်း

ဆိုင်ရာ လမ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို နြာ်ပြပခင်းတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်-

 (၁) သတ်မှတ်အပမန်နှုန်း သ့ုိမဟုတ် ခရီးသည်တင်ယာဉ် သ့ုိမဟုတ် တက္ကစီ သို့မဟုတ် 

ဆိုင်ကယ်စသည့် သတ်မှတ်လိုနသာ အမှတ်အသားများကို လမ်းနြါ်တွင် 

နရးသားနြာ်ပြနိုင်သည်။ စာလုံးပြင့်နရးသားနြာ်ပြရာ၌ လွယ်ကူစွာနားလည်

နိုင်ရန် အတိုနကာက်စာလုံးပြင့် နရးသားရမည်။

 (၂) လမ်းအမှတ်အသားကို နဆးအပြူနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ သတ်မှတ်လိုသည့်  

လမ်းညွှန်းကို လမ်းအမှတ်အသားပြင့်နြာ်ပြလိုြါက သက်ဆုိင်ရာလမ်းညွှန်း၏ 

အမှတ်အသားနှင့် အနရာင်အတုိင်း နြာ်ပြရမည်။

 (၃) လမ်းနြါ်နဆးနရးစာလုံးအမှတ်အသားများကို       ယာဉ်နမာင်းနှင်သူလွယ်ကူစွာ 

ြတ်ရှုနုိင်ရန် နရးသားရမည်။

 (၄) တစ်နာရီလျှင် အပမန်နှုန်းခွင့်ပြုချက် ၅၀ ကီလိုမီတာထက် ြိုမိုခွင့်ပြုသည့်  

နနရာများတွင် နရးဆွဲမည့်စာလုံးများ၏ အတိုင်းအတာသည် အနည်းဆုံး  

ရှစ်နြ နှစ်လက်မ  (၂.၅ မီတာ) ရှိရမည်။

(ဃ-၂၂)
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 (ဃ) ရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ ရြ်နားပခင်းလမ်းထြါ်ထဆးထရးအမှတ်အသားများ

  (၁) အပြူအနီကျား လမ်းနဘးကြ်တံုးရိှနသာ လမ်းတစ်နလျှာက်တွင် ယာဉ်များ 
လုံးဝရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ ရြ်နားပခင်းမပြုရ။ ယင်းအမှတ်အသားကို အဝိုင်း
ြတ်များ၊ လမ်းခွဲကျွန်းများ၊ အန္တရာယ်ရှိနသာလမ်းနကွ့များ၊ လမ်းဆုံ
လမ်းခွများ စသည့်နနရာများတွင် နရးဆွဲရမည်။

  (၂) အဝါအနက်ကျား   လမ်းနဘးကြ်တံုးရိှနသာ      လမ်းတစ်နလျှာက်တွင်   ယာဉ်ကုိ 
နခတ္တခဏသာ ရြ်ဆိုင်းနိုင်နသာ်လည်း လုံးဝရြ်မထားရ။ ယင်း အမှတ်  
အသားကုိ လမ်းြိတ်ဆ့ုိနစနုိင်သည့် နစျး၊ နကျာင်း၊ လူအဝင်အထွက် များ 
ပြားနသာ ရုံး စသည့်နနရာများတွင် အသုံးပြုရမည်။

  (၃) လမ်းနဘးကြ်တုံးများတွင် အနရာင်တစ်မျ ိုးစီ၏ အတိုင်းအတာသည် 
အနည်းဆုံး တစ်နြ နပခာက်လက်မ (၄၆ စင်တီမီတာ) စီ ရှိရမည့်အပြင် 
ကြ်တုံးကို နဆးအပြည့်သုတ်ရမည်။

 ( င )  လမ်းထြါ်နှင့် နီးစြ်ရာအထဆာက်အအံုများတေင် ဆက်စြ်ထရးဆေရဲသည့် ထဆးထရး 
အမှတ်အသား

  (၁) Zigzag ြုံစံအမှတ်အသား

(ဃ-၂၃)
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   (ကက) နမာ်နတာ်ယာဉ်များရြ်နားပခင်းကို တားပမစ်ကန့်သတ်လိုလျှင်  

မရြ်နားနစလိုသည့် လမ်း၏ လက်ဝဲ သို့မဟုတ် လက်ယာဘက ်

အပခမ်း လမ်းနြါ်တွင် Zigzag မျဉ်းကုိနရးဆဲွရမည်။ Zigzag မျဉ်း  

တစ်နလျှာက် မည်သည့်ယာဉ်မျှ ရြ်ပခင်း၊ ရြ်နားပခင်း မပြုရ။  

ယာဉ်အမျ ိုးအစားအလိုက် တားပမစ်ကန့်သတ်လိုြါက Zigzag 

မျဉ်းနှင့်အတူ စာလုံးအမှတ်အသားများ (ဥြမာ “ခရီးသည်  

တင်ယာဉ်”၊ “လူစီးယာဉ်”၊ “ကုန်တင်ယာဉ်”၊ “ဆိုင်ကယ်”) ပြင့် 

နရးသားနိုင်သည်။

   ( ခ ခ )  Zigzag မျဉ်းအား အဝါနရာင်ပြင့် နရးဆွဲရမည်။ အဝါနရာင်  

Zigzag မျဉ်း၏အတိုင်းအတာ (အနံ) သည် အနည်းဆုံး တစ်နြ 

(၃၁ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။

   ( ဂ ဂ )   Zigzag        မျဉ်း၏      အလျားကိ ုယာဉရ်ြ်နား ခငွ့မ်ပြုသည့ ်လမ်း အရညှ ်

အတိုင်းနရးဆွဲရမည်။  ယာဉ်ရြ်နားခွင့်မပြုသည့်လမ်းအရှည်ကို  

သက်ဆိုင်ရာနေသအလိုက် ယာဉ်နကကာရှုြ်နထွးမှုအနပခအနန၊ 

လမ်းအသုံးပြုမှု ြမာဏတို့အနြါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဃ-၂၄)
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   (ကက) လမ်းတွင် ယာဉ်သွားလာရာ၌ အန္တရာယ်ပြစ်နစနုိင်သည့်  ြယ်ရှား၍  

မရနသာ အနဆာက်အအံု၊ တံတား စသည့် အရံအတားတစ်ခုခု 

ရိှနကကာင်းကုိ               အဝါနှင့်အနက်ကျား အမှတ်အသားပြင့်          နေါင်လုိက်မျဉ်း  

သ့ုိမဟုတ် ကန့်လန့် ပြတ်မျဉ်းတ့ုိပြင့် နရးဆဲွနြာ်ပြရမည်။ 

  (၂) တံတား၊ အထဆာက်အအံု၊ ြယ်ရှား၍မရသည့်အရာများနှင့် ဆက်စြ်ထရးဆေဲ 
အမှတ်အသား  

(ဃ-၂၅)
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 ( စ )  လမ်းထြါ်အရံအတားအမှတ်အသားများ

  (၁) ထရန်စနြာ်မာ၊ လမ်းလယ်ကျွန်းစသည့် အရံအတားများသည် လမ်းမ 
အလယ်တွင်ရှိနနြါက ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများကို ကကိုတင်သတိနြးရန်  
လိုအြ်သည်။  လမ်းလယ်ရှိ နရှာင်ကွင်းနမာင်းနှင်ရန် လိုအြ်သည့် အဆိုြါ 
အရံအတား၊ ြစ္စည်းများကို ြုံ (၂၇၃) နှင့် (၂၇၄) တို့တွင် နရးဆွဲနြာ်ပြ
သကဲ့သို့ အပြူနရာင် တစ်စြ်တည်းအလယ်မျဉ်းအား အရံအတားများ
နဘးမှလွှမ်းခခုံ၍ နရးဆွဲရမည်။ လွှမ်းခခုံနရးဆွဲသည့် တစ်စြ်တည်းမျဉ်း 
နှစ်ခုကကားတွင် ကန့်လန့်ပြတ် အဝါနရာင်မီးများကို (၄၅ ေီဂရီ) နစာင်း၍  
ထြ်မံနရးဆွဲနိုင်သည်။ အဝါနရာင်နေါင်လိုက်မျဉ်းပြိုင်များ၏ inclination 
(တိမ်းနစာင်းမှု) ကို အပမန်လမ်းများတွင် အလယ်မျဉ်းမှ ၁/၅၀ နအာက်နှင့်  
တစ်နာရီလျှင် (၅၀) ကီလိုမီတာပြင့် နမာင်းနှင်သည့် လမ်းများတွင် ၁/၂၀  
နအာက် ထားရှိရမည်။ အဝါနရာင်တစ်စြ်တည်းမျဉ်းများပြင့် လမ်းလယ ်
အရံအတားများရှိနကကာင်းနှင့် နရှာင်ကွင်းသွားရန်လိုနကကာင်းကို (ြုံ ၂၇၅) 
ပြင့် နြာ်ပြထားသည်။

(ဃ-၂၆)
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  (၁) ယာဉ်များပြတ်နကျာ်ပခင်း မပြုနစလိုသည့် လမ်းနြါ်ကျွန်းအမှတ်အသား 

များကို မျဉ်းဝါများပြင့် နရးဆွဲသတ်မှတ်ရမည်။

  (၂) ကျွန်းြတ်လည်နရးဆွဲထားနသာ မျဉ်းဝါ၏အတိုင်းအတာ (အနံ) သည် 

အနည်းဆံုး ရှစ်လက်မ (၂၀ စင်တီမီတာ) ရိှရမည်။ ကျွန်းအတွင်း၌ မျဉ်းဝါ

ကျားများ နရးဆွဲနိုင်သည်။

  (၃) ကျွန်းနြါ်တွင် ယာဉ်များရြ်ပခင်း၊ ပြတ်နကျာ်ပခင်း မပြုရ။

  (၄) ကျွန်းရှိနသာလမ်းကို ပြတ်ကူးသူသည် ကျွန်းနြါ်တွင် တစ်နထာက်နားပြီး  

ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းမှ ဆက်လက်ပြတ်ကူးနိုင်သည်။ ကျွန်းအတွင်း လမ်း 

နလျှာက်ပခင်း၊ နပြးပခင်း၊ စက်ဘီးစီးပခင်း မပြုရ။

 ( ဇ )  အဝါထရာင်မျဉ်းကေက် (Yellow Box) အမှတ်အသားများ

 (ဆ) လမ်းထြါ်ကျွန်းအမှတ်အသား
(ဃ-၂၇)
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 အဝါနရာင်မျဉ်းကွက် (Yellow Box) အမှတ်အသားများအား လမ်းဆုံလမ်းခွများ၊ ဂိတ် 

များတွင် ယာဉ်နကကာြိတ်ဆို့မှုမရှိနစနရးအတွက် နအာက်ြါအတိုင်း နရးဆွဲအသုံးပြုရမည်-

 (၁) အဝါနရာင်မျဉ်းကွက်အတွင်း၌ နထာင့်ပြတ်မျဉ်းဝါများ နရးဆွဲထားရမည်။

 (၂) မျဉ်းဝါ၏ အတုိင်းအတာ  (အနံ)  သည် အနည်းဆံုး       နပခာက်လက်မ  (၁၅   စင်တီမီတာ)  

ရှိရမည်။

 (၃) အဝါနရာင်မျဉ်းကွက်အတွင်း နမာ်နတာ်ယာဉ်များရြ်နားပခင်း မပြုရ။

 (၄) လမ်းဆံုနနရာများ၌ မိမိသွားရာယာဉ်လမ်းနကကာင်းမှ လက်ဝဲဘက်သ့ုိနကွ့သည့်  

အခါတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်နကကာမှ ယာဉ်များမရှင်းလင်းြါက အဝါနရာင် 

မျဉ်းကွက် (Yellow Box) အတွင်း နခတ္တနစာင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။

 ( ေ )  အပြူ၊ အနီကျား လမ်းထဘးတိုင်များ 

  (၁) အပြူ၊ အနီကျားလမ်းနဘးတိုင်များကို နချာက်ကမ်းြါးရှိနသာ လမ်းနဘး၊  
အန္တရာယ်ပြစ်နြါ်နုိင်နသာ လမ်းနကွ့၊ လမ်းနကာက်စသည့် နနရာများတွင် 
စိုက်ထူထားရမည်။

  (၂) ယင်းတိငုမ်ျားရှနိသာ လမ်းနဘးတစန်လျှာကတ်ငွ ်  ယာဉမ်ျားရြဆ်ိငု်းပခင်း၊  
ရြ်နားပခင်း လံုးဝမပြုရသည့်အပြင် ယာဉ်အချင်းချင်း နကျာ်မတက်ရ။ ယင်း 
တုိင်များကုိနတွ့လျှင် ယာဉ်များကုိအရိှန်နလျှာ့၍ သတိပြင့်နမာင်းနှင်ရမည်။

  (၃) ယင်းတိုင်များြတ်လည်တွင် နရးဆွဲထားနသာ အပြူ၊  အနီတစ်ကွက်စီ၏ 
အပမင့်သည် အနည်းဆုံး နပခာက်လက်မ (၁၅ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။

(ဃ-၂၈)
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  (၁) အဝါနှင့်အနက်ကျား လမ်းနဘးတိုင်များကို ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှတ်တိုင်

များ၊ တက္ကစီဂိတ်များတွင် နမာ်နတာ်ယာဉ်ကုိလုိက်ြါစီးနင်းရန် နစာင့်ဆုိင်း  

သူများအား ယာဉ်မှအရှိန်လွန် ဝင်နရာက်တိုက်မိပခင်းမှ ကာကွယ်ရန်  

မှတ်တုိင်နှင့်  လမ်းနယ်နိမိတ်အစွန်းတွင်  စုိက်ထူရမည်။  ထ့ုိပြင်  နမာ်နတာ်ယာဉ်  

ဝင်နရာက် နမာင်းနှင်ခွင့် လံုးဝခွင့်မပြုနသာ   အများပြည်သူ ဆုိင်ရာနနရာများ  

သို့မဟုတ် လမ်းများတွင် စိုက်ထူရမည်။

 ( ဋ )  ယာဉ်ထမာင်းသတိထြး အရှိန်ထလှော့အမှတ်အသားများ
  (၁) Rumble Strips

 (ည) အဝါနှင့်အနက်ကျား လမ်းထဘးတိုင်များ
(ဃ-၂၉)
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   (ကက) ယာဉ်နမာင်းနှင်စဉ် သတိလက်လွတ် ငိုက်မျဉ်းနနသည့် ယာဉ် 
နမာင်းနှင်သူအား Rumble Strips နှင့် တာယာတို့ ထိနတွ့စဉ် 
ထွက်နြါ်လာသည့် အသံနှင့်တုန်ခါမှုတ့ုိနကကာင့် ပြန်လည်နုိးကကား 
လာနစရန် လမ်းြခုံးစွန်းတွင်လည်းနကာင်း၊ လမ်းလယ်တွင် 
လည်းနကာင်း Rumble Strips ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

   ( ခ ခ )  လမ်းြခုံးစွန်းတွင် ထားရှိသည့် Rumble Strips တို့သည် 
ယာဉ်နမာင်းနှင်သူအနနပြင့် သတိလက်လွတ်ပြင့် လမ်းနဘးသို့  
လမ်းနချာ်တိမ်းနမှာက်ပခင်း မပြစ်နစရန်နှင့် လမ်းလယ်တွင် 
ထားရှိသည့် Rumble Strips ကို ပြတ်သန်းနမာင်းနှင်သည့် 
နမာ်နတာ်ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအား နိုးကကားမှုရှိနစရန် သတိ 
နြးရာတွင် အသုံးပြုသည်။ ယာဉ်နမာင်းနှင်သူအနနပြင့် မလွဲ 
မနသွလိုက်နာရမည့် လမ်းညွှန်းလမ်းအမှတ်အသား တစ်ခုခု  
ရှိသပြင့် အရှိန်နလျှာ့နစလိုနကကာင်း ကကိုတင်သိရှိနိုင်နစရန် 
ယာဉ်နကကာတစ်ခုလုံး၏ မျက်နှာပြင်နြါ်တွင် Rumble Strips 
ကို ထားရှိအသုံးပြုနိုင်သည်။  

   ( ဂ ဂ )  Rumble Strips ကို အပြူနရာင်နဆးပြင့်နရးဆွဲရမည်။ Strips 
၏ အတုိင်းအတာ (အနံ) သည် ခုနစ်လက်မ (၁၇.၇ စင်တီမီတာ) 
ပြစ်ပြီး Strips တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကကား အကွာအနဝးသည် ငါး
လက်မ (၁၂.၇ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။ လမ်းမျက်နှာပြင်အထက် 
၀.၅ လက်မ (၁.၅ စင်တီမီတာ) မှ တစ်လက်မ (၂.၅ စင်တီ
မီတာ) ကကားတွင် ရှိရမည်။

  (၂) Speed Bump or Speed Humb

(ဃ-၃၀)
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   (ကက) ယာဉ်နမာင်းသတိနြးအရိှန်နလျှာ့အမှတ်အသား (Speed Bump 
or Speed Hump) ကို ယာဉ်သွားလာမှု များပြားနသာနနရာများ၊ 
နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများရှိနသာ နနရာများ၊ ယာဉ်ရြ်နားရာ 
နနရာများနှင့် လူအများလမ်းပြတ်ကူးနသာ နနရာများတွင် ယာဉ် 
နမာင်းနှင်သူအား အရိှန်နလျှာ့နုိင်ရန် သတိနြးသည့်အနနပြင့် 
အသုံးပြုနိုင်သည်။

   ( ခ ခ )  ယာဉ်နမာင်းသတိနြး အရိှန်နလျှာ့အမှတ်အသားများကုိ နရာ်ဘာ 
သို့မဟုတ် ြလတ်စတစ်ပြင့် ပြုလုြ်ရမည်။ နိုင်လွန်ကတ္တရာပြင့်
လည်း ပြုလုြ်နိုင်သည်။

   ( ဂ ဂ )  အသုံးပြုမည့် နနရာအနနအထားနြါ်မူတည်၍ အခုံးြုံနှင့် နလး 
နထာင့်ြုံဟူ၍ ြုံသဏ္ဌာန်နှစ်မျ ိုးပြင့် ခွဲပခားအသုံးပြုနိုင်သည်။

   (ဃဃ) ယာဉ်နမာင်းသတိနြး အရှိန်နလျှာ့အမှတ်အသားကို နဆးနရာင ်
အဝါနှင့် အနက်ကျားပြင့် နရးဆွဲရမည်။

   ( င င )   လူနနအနဆာက်အအုံနနရာများ၊ လူအများနနထိုင်ရာ ရြ်ကွက်
များနှင့် နစျးဝယ်စင်တာများရှိနသာ လမ်းများနြါ်တွင် အသုံးပြု
နိုင်သည်။

   ( စ စ )  ယင်းတ့ုိကုိ    အပမင့် နလးလက်မ  (၁၀   စင်တီမီတာ)   မှ     နပခာက် လက်မ 
( ၁၅   စငတ်မီတီာ)  နငှ် ့   အကျယ ်တစန်ြ    (၃၁       စငတ်မီတီာ )  မ ှ   သုံး နြ 
(၉၁ စင်တီမီတာ) အထိထား၍ လမ်းနနရာအနနအထားနြါ် 
မူတည်၍ ပြုလုြ်ရမည်။

 

(ဃ-၃၂)
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   (ဆဆ) ြုံ ၂၈၄ သည် နရာ်ဘာ သို့မဟုတ် ြလတ်စတစ်ပြင့် ပြုလုြ်ထား 

သည့် အခုံးြုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်နမာင်းသတိနြး အရှိန်နလျှာ့ 

အမှတ်အသားပြစ်သည်။ ယင်းအမှတ်အသားကို အနံ တစ်နြ 

(၃၁ စင်တီမီတာ)၊ အပမင့် ၂.၅ လက်မ (နပခာက်စင်တီမီတာ) 

ထားရှိရမည်။   ယာဉ်နမာင်း သတိနြး အရှိန်နလျှာ့ အမှတ်အသား 

၏အလျားကို လမ်းအကျယ်နြါ်မူတည်၍ နဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

   ( ဇ ဇ )  ြုံ ၂၈၅ သည် နရာ်ဘာ သို့မဟုတ် ြလတ်စတစ်ပြင့် ပြုလုြ်

ထားသည့် ကတာြီဇီယံြုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်နမာင်းသတိနြးအရှိန်

နလျှာ့အမှတ်အသားပြစ်သည်။ ယာဉ်နမာင်းသတိနြးအရှိန ်

နလျှာ့အမှတ်အသား၏ အလျားကို လမ်းအကျယ်နြါ်မူတည်၍ 

နဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

   ( ေ ေ )  ြုံ ၂၈၆ သည် နိုင်လွန်ကတ္တရာပြင့် ပြုလုြ်ထားနသာ အခုံး

ြုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်နမာင်းသတိနြး အရှိန်နလျှာ့ အမှတ်အသား

ပြစ်သည်။

   (ညည) ြုံ ၂၈၇ သည် လူနနအနဆာက်အအုံများရှိရာ လမ်းများနြါ်တွင် 

နမာန်တာယ်ာဉန်မာင်းနငှန်ှုန်း   တစန်ာရလီျှင ်၄၀ ကလီိမုတီာ နှုန်း 

အထိ ထိန်းချုြ်နုိင်ရန် အသံုးပြုရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းကုိ လမ်းနနရာ 

အနနအထားနြါ်မူတည်၍ ပြုလုြ်ရမည်။

   ( ဋ ဋ )  ြုံ  ၂၈၈  သည် နိုင်လွန်ကတ္တရာပြင့် ပြုလုြ်ထားနသာ ကတာြီဇီယ ံ

ြုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်နမာင်းသတိနြး အရှိန်နလျှာ့အမှတ်အသား 

ပြစ်သည်။ ဤြုံသဏ္ဌာန်ကို  ယာဉ်သွားလာမှုြိုမိုများပြားနသာ 

လနူနအနဆာကအ်အုရံှသိည့ ်လမ်းများနြါ်တငွ ်နမာန်တာယ်ာဉ ်

နမာင်းနှင်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၄၈ ကီလိုမီတာနှုန်းအထိ ထိန်းချုြ် 

နိုင်ရန် အသုံးပြုရမည်။ လမ်းနနရာအနနအထားနြါ်မူတည်၍ 

ပြုလုြ်ရမည်။
 

(ဃ-၃၃)
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အချက်ပြများ

၁။ ယာဉ်ွိန်းမီးအချက်ပြများ
 ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြများကုိ          တြ်ဆင်အသံုးပြုြါက             နအာက်ြါသတ်မှတ်ချက်များအတုိင်း  
အသုံးပြုရမည်-
 (က) လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် အနီ၊ အဝါ၊ အစိမ်းနရာင် အနရာင်သုံးမျ ိုးအချက်ပြစနစ်ကို 

အထက်မှနအာက်သို့ နေါင်လိုက်ပြစ်နစ၊ လက်ဝဲမှလက်ယာသို့ အလျားလိုက်
ပြစ်နစ အစဉ်လိုက် တြ်ဆင်ရမည်။ အချက်ပြမီးလင်းမှု အစီအစဉ်မှာ အနီ- 
အစိမ်း- အဝါ-အနီ ပြစ်ရမည်။

 ( ခ )  အနီနှင့်အစိမ်းနရာင် အနရာင်နှစ်မျ ိုးတဲွလျက် တစ်ပြိုင်တည်းအချက်ပြစနစ်ကုိ 
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ နဆာင်ရွက်နနသည့်ကာလအတွက် ယာယီအသုံးပြု
နိုင်သည်။

 ( ဂ )  အနရာင်သံုးမျ ိုး အချက်ပြစနစ်တွင် မီးဝါကုိ အလယ်တွင် ထားရိှတြ်ဆင်ရမည်။
 (ဃ) အနရာင်သံုးမျ ိုး အချက်ပြစနစ်နှင့် အနရာင်နှစ်မျ ိုးအချက်ပြစနစ်တ့ုိတွင် အချက်ပြ 

မီးလုံးများသည် စက်ဝိုင်းြုံသဏ္ဌာန်များ ပြစ်ရမည်။
 ( င )  မီးစမိ်းသည ်    နမာန်တာယ်ာဉမ်ျားကိ ုပြတသ်န်းခငွ့ပ်ြုသညဟ် ု    အဓြိ္ပာယရ်သည။်  

သ့ုိရာတွင် လမ်းရှင်းမှ နမာင်းနှင်ရမည်။ မီးစိမ်းကုိမီရန် အရိှန်ပမှင့်၍ လုမနမာင်းရ။
 ( စ )  မီးနီသည် နမာ်နတာ်ယာဉ်များကို ပြတ်သန်းခွင့်မပြုဟု အဓိြ္ပာယ်ရသည်။ မီးနီ

ပြလျှင် နမာ်နတာ်ယာဉ်များသည် ရြ်မျဉ်း၏နနာက်တွင် ရြ်ရမည်။ ရြ်မျဉ်းမရှ ိ
ြါက  အချက်ပြမီးတုိင်ကုိ   နကျာ်လွန်နမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ။    မီးနီမီးအချက်ပြချန်ိတွင်  
နမာ်နတာ်ယာဉ်များသည် လမ်းဆံုလမ်းခွအတွင်းနှင့် နပခကျင်လမ်းကူးနနရာများ၊ 
စက်ဘီး သ့ုိမဟုတ် ဆုိင်ကယ် လမ်းကူးနနရာများနြါ်သ့ုိ ဝင်နရာက်ပခင်းမပြုရ။

 (ဆ) မီးဝါကို တစ်ခုတည်းပြစ်နစ၊ မီးနီနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပြစ်နစ အသုံးပြုနိုင်သည်။  
ရြ်မျဉ်း သ့ုိမဟုတ် အချက်ပြမီးတုိင်သ့ုိမနရာက်မီ မီးဝါမီးအချက်ပြလျှင် ယာဉ်ကုိ 
ရြ်မျဉ်းနနာက် သို့မဟုတ် အချက်ပြမီးတိုင်မနရာက်မီ ရြ်ရမည်။ မီးဝါမီး  
အချက်ပြစဉ် ယာဉ်သည် အချက်ပြမီးတိုင်ကို နကျာ်လွန်နနပခင်း၊ ရြ်မျဉ်း၏ 
နနာက်တွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာရြ်တန့်ရန် မပြစ်နုိင်နတာ့ပခင်းစသည့် အနပခအနန  
များမှလွဲ၍      ရြ်မျဉ်းကို ပြတ်နကျာ်ပခင်းမပြုရ။        ရြ်မျဉ်း၏နနာက်တွင်     ယာဉ်ကို 
အန္တရာယ်ကင်းစွာ ရြ်တန့်နိုင်ပခင်းမရှိနသာ အနပခအနနတွင်သာ ရြ်မျဉ်းကို  
ပြတ်နကျာ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ပြတ်နကျာ်သည့်အခါ ယာဉ်အန္တရာယ်မပြစ်နစနရး  
သတိကကီးစွာပြင့် ဂရုပြုနမာင်းနှင်ရန် ယာဉ်နမာင်း၌သာတာဝန်ရိှသည်။ မီးဝါမီး  
အချကပ်ြချနိ၌်        မညသ်ည့န်မာန်တာယ်ာဉမ်ျှ  လမ်းဆုလံမ်းခအွတငွ်းနငှ့ ်  နပခကျင ် 
လမ်းကူးနနရာများ၊  စက်ဘီး သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ် လမ်းကူးနနရာများနြါ်သို့  

(င)
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ဝင်နရာက်ပခင်းမပြုရ။ မီးနီနှင့်တစ်ချန်ိတည်း အချက်ပြြါက မီးဝါမှမီးနီအချက်ပြ 
မီးသ့ုိ နပြာင်းလဲနတာ့မည်ပြစ်နကကာင်း အဓိြ္ပာယ်ရသည်။ ထုိသ့ုိပြစ်ြါက ရြ်မျဉ်း 
နှင့်မီးနီကို လုံးဝပြတ်သန်းခွင့်မပြုရ။

 ( ဇ )  မိှတ်တုတ်မီးနီ သ့ုိမဟုတ် တစ်လှည့်စီလင်းနသာ မီးနီနှစ်လံုးကုိ အချက်ပြမီးတုိင်  
တစ်ခုတည်းတွင် တူညီနသာအပမင့်၌         တြ်ဆင်ထားြါက  မည်သည့်     နမာ်နတာ် 
ယာဉ်မျှရြ်မျဉ်းကုိ မပြတ်သန်းရ။ ရြ်မျဉ်းမရိှြါက အချက်ပြမီးတုိင်ကုိ နကျာ်လွန် 
ပြတ်သန်းပခင်းမရှိနစရ-

  (၁) မိှတ်တုတ်မီးဝါတစ်လံုး သ့ုိမဟုတ် တစ်လှည့်စီလင်းနသာ မီးဝါနှစ်လံုးသည်  
ယာဉ်နမာင်းများအား နမာ်နတာ်ယာဉ်ကုိ ပြတ်သန်းနမာင်းနှင်ခွင့်ပြုသည်ဟု  
အဓိြ္ပာယ်ရသည်။ သို့နသာ် ဂရုတစိုက်နမာင်းနှင်ရမည်။ အရှိန်နလျှာ့၍ 
နမာင်းနှင်ရမည်။ လူကူးမျဉ်းကျားတွင်ပြစ်နစ၊ “တီ” ြုံသဏ္ဌာန်လမ်းဆုံ
တွင်ပြစ်နစ မှိတ်တုတ်မီးဝါတစ်လုံး သို့မဟုတ် တစ်လှည့်စီလင်းနသာ  
မီးဝါနှစ်လုံးတွဲကို တြ်ဆင်နိုင်သည်။

  (၂) မှိတ်တုတ်မီးနီ သို့မဟုတ် တစ်လှည့်စီလင်းနသာ မီးနီနှစ်လုံးကို ရထား 
လမ်းကူးနနရာများ၊ “မ” တင်နုိင်နသာ တံတားများ၊ တံခါးရိှ ရထားလမ်းကူး၊ 
ဆိြ်ခံတံတားအနီး၊ မီးသတ်ယာဉ်များ ဝင်နရာက်နသာလမ်းများနှင့်  
နလယာဉ်များ အနိမ့်ြျနံလ့ရှိသည့် နလဆိြ်အနီးရှိ လမ်းများတွင် အသုံးပြု  
ရမည်။ ထိုအချက်ပြမှုရြ်လျှင် နမာင်းနှင်နိုင်သည်။

 (ေ) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ပြတိုင်များကို ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများ နကာင်းမွန်စွာ  
ပမင်သာသည့် လမ်း၏လက်ယာဘက်နံနဘးတွင်လည်းနကာင်း၊ လမ်းမအထက် 
တွင်လည်းနကာင်း ယာဉ်သွားလာမှုကုိ အနနှာင့်အယှက်မပြစ်နစနသာ  အစီအစဉ် 
ပြင့် တြ်ဆင်ရမည်။

 (ည) နိင်ုငံအတွင်း သတ်မှတ်ထားနသာ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အချက်ပြမီးတုိင်များကုိ 
သင့်နလျာ်သလို စိုက်ထူရမည်-

  (၁) အချက်ပြမီးတိုင်ကို လမ်းြခုံးတွင် စိုက်ထူထားြါက လူသွားလမ်းတွင် 
သွားလာလျက်ရှိသည့် နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများအနနပြင့် အနနှာင့် 
အယှက်ပြစ်နစနုိင်နသာနကကာင့် လမ်းနြါ်တွင် ယာဉ်သွားလာမှုကုိ အဟန့်  
အတားမပြစ်နစဘဲ စိုက်ထူရမည်။

  (၂) ယာဉ်နမာင်းနှင်သူများ အချက်ပြမီးတုိင်မှ အချက်ပြမှုကုိ သင့်နလျာ်သည့်  
အကွာအနဝးတစ်ခုမှ အလွယ်တကူပမင်နုိင်ပြီး နားလည်သနဘာနြါက်နစရန်  
စိုက်ထူရမည်။

(င-၁)
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 ( ဋ )  ယာဉ်သွားလာမှု နည်းြါးချနိ်တွင် လမ်းဆုံလမ်းခွများ၌ သတိပြင့်နမာင်းနှင်ရန်  

မီးနီနှင့် မီးစိမ်းကိုြိတ်ပြီး မီးဝါကိုမှိတ်တုတ်မီးအပြစ် နပြာင်းလဲပြသနိုင်သည်။
 ( ဌ )  အနရာင်သုံးမျ ိုး အချက်ပြစနစ်တွင် ပမားြုံြါမီးစိမ်းကို ပြသလိုြါက မီးစိမ်း၏ 

လက်ယာဘက်နဘးတွင်ပြစ်နစ၊ နအာက်ဘက်တွင်ပြစ်နစ တွဲ၍တြ်ဆင်ပြသ  
ရမည်။ ထိုသို့တွဲ၍တြ်ဆင်ရာ၌ လိုအြ်လျှင် မီးစိမ်းအစား ပမားြုံြါ မီးစိမ်းကို  

အသုံးပြုနိုင်သည်။ လမ်းနလးခုထက်ြို၍ဆုံနသာ လမ်းဆုံနနရာတွင် မီးသုံးမျ ိုး  

နှစ်စုံကိုယှဉ်၍ တြ်ဆင်ထားြါက မီးစိမ်းအစား ပမားြုံြါမီးစိမ်းကို ပြသရမည်။ 

ပမားတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ြိုနသာ ပမားများြါဝင်သည့် မီးစိမ်းတစ်လုံး 

သို့မဟုတ် မီးစိမ်းများ တြ်ဆင်ပြသြါက ပမားြုံကညွှန်ပြသည့် ဦးတည်ရာ

လမ်းနကကာင်းအတွင်း နရာက်ရိှနနသည့်ယာဉ်များသည် ထုိယာဉ်နကကာကုိ ယူပြီး 

သည်နှင့် အပခားယာဉ်နကကာသ့ုိ ကူးနပြာင်းဝင်နရာက်ပခင်း မပြုရြါ။ မီးစိမ်းအချက်ပြ၍  

ဆက်လက်နမာင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသည့် ယာဉ်နကကာအတွင်း ယာဉ်များအဆက်မပြတ်  

သွားလာနုိင်ရန်နှင့်  နပခကျင်လမ်း အသံုးပြုသူများအား အန္တရာယ်မပြစ်နစရန် စီစဉ် 

ထားရှိရမည်။ တစ်ခုထက်ြိုနသာ မီးစိမ်းများကို တူညီနသာအပမင့်တွင် ထားရှိ

တြ်ဆင်ရမည်။

 ( ဍ )  လမ်းလွှမှဲနမာင်းရန် မီးအချက်ပြစနစ်တွင် ပမားြံုြါ အဝါနရာင်မိှတ်တုတ်မီးစနစ်ကုိ  

အသံုးပြုရမည်။ ပမားြံုြါ အဝါနရာင်မိှတ်တုတ်မီးသည် အသံုးပြုနစလုိသည့်  လက်ဝဲ   

သ့ုိမဟုတ် လက်ယာဘက်ရိှ ယာဉ်နကကာသ့ုိ နထာင့်ပြတ်ြံု (diagonally) ညွှန်ပြ  

ရမည်။   အဝါနရာင်မိှတ်တုတ်မီး ပမားြံုတစ်ခု  သ့ုိမဟုတ်  နှစ်ခုထိ  အသံုးပြုနုိင်သည်။  

ယာဉ်နကကာတစ်ခုအား  ပမားြံုြါ အဝါနရာင်မိှတ်တုတ်မီးစနစ်ပြင့်  အချက်ပြြါက  

ယာဉ်များနှင့် လမ်းအသံုးပြုသူများအနနပြင့် လက်ရိှယာဉ်နကကာသည် မကကာမီ  

ြိတ်နတာ့မည်ပြစ်နကကာင်းနှင့် ပမားြုံပြင့်ညွှန်ပြြါ ယာဉ်နကကာသို့ ကူးနပြာင်း 

သွားလာရမည်ပြစ်နကကာင်း အဓိြ္ပာယ်ကို သိရှိနားလည်ရမည်။

 ( ဎ )  စက်ဘီးများပြတ်ကူးရန် သီးပခားအချက်ပြမီး အသုံးပြုလိုြါက အချက်ပြမီး 

စနစ်ကို လမ်းအသုံးပြုသူများ လွယ်ကူစွာသိရှိနားလည်ရန် နဆာင်ရွက်ရမည်။  

ထိုသို့နဆာင်ရွက်ရာ၌ နနာက်ခံမီးအလင်းနရာင်တွင် စက်ဘီးြုံအချက်ပြမီး 

ပြစ်နစ၊ ြံုမှန်အချက်ပြစနစ်တွင် နထာင့်မှန်စတုဂံဆုိင်းဘုတ်အတွင်း စက်ဘီးြံု  

သနကေတကို အချက်ပြမီးတိုင်နအာက်တွင်တြ်ဆင်၍ပြစ်နစ အချက်ပြရမည်။

(င-၂)
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ြုံ ၂၉၁၊ ြုံ၂၉၂    ပမားြုံြါမီးစိမ်းကို မီးစိမ်း၏ လက်ယာဘက်နဘးတွင် တွဲ၍တြ်
ဆင်ထားပခင်း သို့မဟုတ် မီးစိမ်း၏နအာက်ဘက်တွင် တွဲ၍တြ်
ဆင်ထားပခင်းသည် လက်ယာဘက်သို့ နကွ့မည့်ယာဉ်များအတွက် 
သွားလာခွင့်ပြုထားနကကာင်းကို ပြသသည်။

ြုံ ၂၉၃ ပမားစိမ်းပြသည့်အတိုင်း သွားခွင့်ပြုသည့်ဘက်သို့ ပြသသည်။

အစဉ်လိုက်တြ်ဆင်ွားထသာ မီးသုံးမျ ိုး၏ အထနအွားများ

ပမားြုံြါ မီးစိမ်း

(င-၃)
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မီးသုံးမျ ိုးတေင် မီးနီနှင့် မီးစိမ်းကိုြိတ်မြီး မီးဝါကို မှိတ်တုတ်မီးအပြစ် ထပြာင်းလဲပြသပခင်း

မှိတ်တုတ်မီးဝါနှင့် တစ်လှည့်စီလင်းထသာမီးဝါများ

ြုံ ၂၉၄ လမ်းဆုံ၌ လမ်းခွဲြုံ အနပခအနနနြါ်မူတည်၍ ပမားြုံမီးစိမ်းပြင့်  

သွားလာခွင့်ပြုနကကာင်း ပြသရန်အသုံးပြုသည်။

ြုံ ၂၉၅ လမ်းနလးခုထက်ြို၍ ဆုံနနနသာလမ်းဆုံတွင် မီးစိမ်းအစား ပမားြုံ 

မီးစိမ်းများကို အသုံးပြုပြသသည်။

ြုံ ၂၉၆ ယာဉ်သွားလာမှုနည်းြါးချနိ်တွင် မီးနီနှင့်မီးစိမ်းကိုြိတ်ပြီး မီးဝါ
အပြစ် သတိပြင့်အရှိန်နလျှာ့ နမာင်းနှင်နိုင်နကကာင်းကို ပြသသည်။

ြုံ၂၉၇၊ ြုံ၂၉၈ လူကူးမျဉ်းကျားများတွင်ပြစ်နစ၊ “တီ” ြံုသဏ္ဌာန်လမ်းဆံုတွင်ပြစ်နစ 

အသုံးပြုနိုင်သည်။

(င-၄)
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မှိတ်တုတ်မီးနီနှင့် တစ်လှည့်စီလင်းထသာမီးနီများ

ြုံ၂၉၉၊ ြုံ၃၀၀ ရထားလမ်းပြတ်ကူးနနရာနှင့် ‘‘မ” တင်နိုင်နသာ တံတား (Draw 

Bridge) တို့တွင် အသုံးပြုသည်။

၂။ ထပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများအတေက် မီးအချက်ပြများ

 (က) နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် သီးပခားမီးအချက်ပြများ အသုံးပြုလျှင်  

ရြ်နနသည့် လူြံုြါမီးနီနှင့် လမ်းနလျှာက်နနသည့် လူြံုြါမီးစိမ်းတ့ုိကုိ အထက် 

နအာက် ပြသရမည်-

  (၁) နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူ သီးပခားမီးအချက်ပြစနစ်သည် မီးစိမ်းပြလျှင် 

လမ်းပြတ်ကူးနိုင်သည်။

  (၂) နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူ သီးပခားမီးအချက်ပြစနစ်သည် မီးဝါပြလျှင် လမ်းပြတ်  

မကူးရ။ သို့ရာတွင် လမ်းနြါ်တွင် ပြတ်ကူးနနဆဲပြစ်ြါက ဆက်လက် 

ပြတ်ကူးရမည်။

  (၃) နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူ သီးပခားမီးအချက်ပြစနစ်သည် မီးနီပြလျှင် လံုးဝ  

လမ်းပြတ်ကူးပခင်း မပြုရ။

 ( ခ )  နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူ သီးပခားမီးအချက်ပြစနစ်တွင် မိှတ်တုတ်မီး အစိမ်းနရာင်  

အချက်ပြြါက လမ်းပြတ်ကူးရန်ခွင့်ပြုသည့်အချနိ် ပြီးဆုံးနတာ့မည်ပြစ်သည်။

 ( ဂ )  နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူ သီးပခားမီးအချက်ပြစနစ်တွင် မီးနီနှင့်မီးစိမ်းတ့ုိ ြါဝင်  

သည့် အနရာင်နှစ်မျ ိုးြါ အချက်ပြမီးစနစ်နှင့် အနီ၊ အဝါနှင့် အစိမ်းတ့ုိ ြါဝင်သည့် 

အနရာင်သံုးမျ ိုးြါ အချက်ပြမီးစနစ်တ့ုိကုိ အသံုးပြုနုိင်သည်။ သ့ုိရာတွင် တစ်ချန်ိ  

တည်း၌ အချက်ပြမီး အနရာင်နှစ်ခုကို  အသုံးပြုပခင်းမပြုရ။

(င-၅)
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 (ဃ) နပခကျငလ်မ်းအသုံးပြုသ ူ    သီးပခားမီးအချကပ်ြစနစက်ိ ု    နေါငလ်ိကုအ်စဉအ်တိငု်း 

တြ်ဆင်ရမည်။ မီးနီသည် အပမဲတမ်းအနြါ်ဆုံးတွင် တြ်ဆင်ရမည်ပြစ်ပြီး  

မီးစိမ်းသည် အပမဲတမ်းနအာက်ဆုံးတွင် တြ်ဆင်ရမည်။ မီးနီအချက်ပြရာတွင် 

ရြ်နနနသာ လူြုံစံပြင့်လည်းနကာင်း၊ မီးစိမ်းအချက်ပြရာတွင် လမ်းနလျှာက်

နနနသာလူြုံစံပြင့်လည်းနကာင်း ပြသနိုင်သည်။

 ( င )  လမ်းနြါ်သွားလာနမာင်းနှင်နနသည့်    ယာဉ်များကုိ     ထိန်းနကျာင်းသည့် ယာဉ်ထိန်းမီး 

အချက်ပြစနစ်တွင် ပြစ်နြါ်လာနုိင်သည့် မှားယွင်းမှုအန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းနစရန်  

နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် သီးပခားမီးအချက်ပြစနစ်ကို စနစ်တကျ 

တွက်ချက်တြ်ဆင်ရမည်။

 ( စ )  နပခကျင်လမ်းအသံုးပြုသူများအတွက်  သီးပခားမီးအချက်ပြစနစ်တွင်   အပမင်အာရံု 

ချ ို့ယွင်းသူများ လွယ်ကူစွာ လမ်းပြတ်ကူးနိုင်ရန် အနထာက်အကူြစ္စည်းများ

ပြစ်သည့် အသံစနစ် သို့မဟုတ် အပမင်အာရုံချ ို့ယွင်းသူများ ထိနတွ့နိုင်သည့် 

သနကေတြစ္စည်းတို့ကိုြါ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

ထပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများအတေက် သီးပခားမီးအချက်ပြမီးများ

ြုံ ၃၀၁ ရြ်နနနသာလူြုံ မီးနီပြစဉ် လမ်းပြတ်မကူးရ။

ြုံ ၃၀၂ လမ်းနလျှာက်နနနသာလူြုံ မီးစိမ်းပြစဉ် လမ်းပြတ်ကူးနိုင်သည်။

ြုံ ၃၀၃ လမ်းနလျှာက်နနနသာလူြံု မီးစိမ်းပြစဉ်နဘးမှ မီးစိမ်းများမိှတ်တုတ် 

ပြစ်လာြါက မီးစိမ်းမှမီးနီသို့ မကကာမီကူးနပြာင်းမည်ပြစ်သပြင့် 

လမ်းပြတ်ကူးပြီးပြစ်နနလျှင် တစ်ြက်သို့ အပမန်ဆုံးနရာက်နအာင် 

ပြတ်ကူးြါ သို့မဟုတ် လမ်းပြတ်ကူးစ အနပခအနနတွင်ရှိနနြါက  

မပြတ်ကူးနတာ့ဘဲ နစာင့်ဆိုင်းနနြါ။

(င-၆)
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၃။ လမ်းအသုံးပြုသူများ လမ်းထြါ်တေင်သေားလာထနစဉ်အချက်ပြများ

 (က) ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တေင် တြ်ဆင်ွားသည့်မီးများပြင့် အချက်ပြပခင်း

ြုံ ၃၀၄ သည်  လက်ယာဘက်သို့နကွ့ရန် သို့မဟုတ် လက်ယာဘက် ယာဉ်နကကာ

သ့ုိနပြာင်းရန် သ့ုိမဟုတ် လက်ယာနံနဘးသ့ုိကြ်ရန် မီးပြင့်အချက်ပြ 

ပခင်းကို ယာဉ်၏နနာက်မှ ပမင်ရြုံပြစ်သည်။

ြုံ ၃၀၅ လက်ဝဲဘက်သို့နကွ့ရန် သို့မဟုတ် လက်ဝဲဘက် ယာဉ်နကကာသို့

နပြာင်းရန် သို့မဟုတ် လက်ဝဲနံနဘးသို့ကြ်ရန် မီးပြင့်အချက်ပြ

ပခင်းကို ယာဉ်၏နနာက်မှ ပမင်ရြုံပြစ်သည်။

ြုံ ၃၀၆ အရိှန်နလျှာ့နနသည်ဟု မီးအနီပြင့် အချက်ပြပခင်း သ့ုိမဟုတ် ရြ်မည်ဟု  

မီးနီပြင့် အချက်ပြပခင်းကို ယာဉ်၏နနာက်မှ ပမင်ရြုံ ပြစ်သည်။

(င-၇)
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ြုံ ၃၀၇ နကျာ်တက်နုိင်နကကာင်း  လက်ယာဘက်မီးပြင့် အချက်ပြပခင်းကုိ   ယာဉ်၏  

နနာက်မှပမင်ရြုံပြစ်သည်။

ြုံ ၃၀၈ အန္တရာယ်သတိနြးမီး (Hazard Light) ဆိုသည်မှာ အပခားယာဉ်

များအား သတိနြးလိုသည့်အခါတွင်ပြစ်နစ၊ နရှ့တွင်အန္တရာယ်ရှိ

နကကာင်း အပခားယာဉ်နမာင်းများကို သတိနြးလိုသည့်အခါတွင်ပြစ်

နစ၊ မိမိ၏ယာဉ်သည် အပခားယာဉ်နမာင်းနှင်သူများအား အန္တရာယ်

ပြစ်နစနိုင်နသာအခါတွင်ပြစ်နစ ယာဉ်တွင်ြါရှိနသာ အဝါနရာင်

မိှတ်တုတ်မီးတစ်စံု အသံုးပြုပခင်းကုိ ဆုိလုိသည်။ အန္တရာယ်ရိှနကကာင်း 

အန္တရာယ်သတိနြးမီး (Hazard Light) ပြင့် အချက်ပြပခင်းကို 

ယာဉ်၏နနာက်မှ ပမင်ရြုံပြစ်သည်။

(င-၈)
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 ( ခ )   အထနှးယာဉ်များအတေက် လက်ပြင့်အချက်ပြပခင်း

  (၁) လက်ယာဘက်သို့ထကေ့ရန် အချက်ပြြုံ

  (၂) လက်ဝဲဘက်သို့ထကေ့ရန် အချက်ပြြုံ

(င-၉)
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  (၄)  ထကျာ်တက်နိုင်ထြကာင်း အချက်ပြြုံ

  (၃)   ရြ်မည်ဟု အချက်ပြြုံ

(င-၁၀)
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  (၅) တည့်တည့်သေားလိုထြကာင်း အချက်ပြြုံ

  (၆) စက်ဘီးစီးသူများအတေက် လက်ပြင့်အချက်ပြြုံ

(င-၁၁)
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၄ ။  ယာဉ်အသေားအလာကကီးြကြ်ွိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ၏အချက်ပြများ

ြုံ ၃၃၅ ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူသည် လမ်းတစ်ြက်သ့ုိ မျက်နှာမူ 
ပြီး ၎င်း၏လက်နှစ်ြက်လုံးကို နဘးသို့ဆန့်ထုတ်၍ ြခုံးအထက် 
သို့ (၃၀) ေီဂရီ ပမှင့်လျက် လက်ဝါးနှစ်ြက်ကို ဝဲယာသို့နထာက်ပြ 
ထားပခင်းပြင့် နရှ့၊ နနာက်၊ ဝဲ၊ ယာရှိ ယာဉ်အားလုံးရြ်ရန်ပြစ်သည်။

ြုံ ၃၃၆ ြုံ ၃၃၅ ြါ အချက်ပြအနနအထားမှ လက်ယာဘက်လက်ဝါးကို 

အတွင်းသို့လှည့်၍ ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူ၏ မျက်နှာ

အနရှ့အထိ တံနတာင်ဆစ်မှ နကွးချည်ဆန့်ချည်ပြပခင်းပြင့် နရှ့၊ 

နနာက်၊ ဝဲ၊ ယာရှိ ယာဉ်အားလုံးကို ရြ်ထားရာမှ လက်ယာဘက်ရှိ 

ယာဉ်များကို သွားခွင့်ပြုပခင်းပြစ်သည်။ 

(င-၁၂)
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ြုံ ၃၃၇ ြုံ ၃၃၆ ြါ အချက်ပြအနနအထားမှ လက်ဝဲဘက် လက်ဝါးကို 
အတွင်းသို့လှည့်၍ ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူ၏ ဦးနခါင်း
နနာက်ထိ တံနတာင်ဆစ်မှ နကွးချည်ဆန့်ချည်ပြပခင်းပြင့် နရှ့၊ 
နနာက်၊ ဝဲ၊ ယာရှိ ယာဉ်အားလုံးကိုရြ်ထားရာမှ လက်ဝဲဘက်ရှိ 
ယာဉ်များကိုသာ သွားခွင့်ပြုပခင်းပြစ်သည်။

ြုံ ၃၃၈ ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူသည် လမ်းနှစ်လမ်းအနက် ရြ်နစ  
လိုသည့်ယာဉ်များရှိနသာ လမ်းတစ်ြက်သို့မျက်နှာမူ၍ လက်ဝဲ 
သို့မဟုတ် လက်ယာဘက်ကို နဘးတစ်ြက်သို့ ြခုံးနှင့်တစ်တန်း
တည်း ဆန့်ထုတ်ပြီး ကျန်လက်တစ်ြက်ကို တံနတာင်ဆစ်မှ (၉၀) 
ေီဂရီနထာင်၍ လက်ဝါးများကို မျက်နှာမူသည့်ဘက်သို့ ပြသထား
ပခင်းပြင့် နရှ့၊ နနာက်၊ ယာဉ်များရြ်ရန်၊ ဝဲယာယာဉ်များ သွားရန်
ညွှန်ပြပခင်းပြစ်သည်။

ြုံ ၃၃၉ နပခကျင်လမ်းအသုံးပြုသူများ ပြတ်ကူးရန်အတွက် ယာဉ်များကိ ု

ရြ်နစလိုလျှင် ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူသည် လူကူး

မျဉ်းကျားကုိနကျာနြး၍နရှ့၊ နနာက်ယာဉ်များကုိရြ်နစရန် ြံု ၃၃၈  

သို့မဟုတ် ြုံ ၃၃၉ ြါအတိုင်း ညွှန်ပြနိုင်သည်။

(င-၁၃)
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၅။ အလင်းထရာင်နည်းချနိ်၌ လက်ကိုင်မီးများပြင့် အချက်ပြပခင်း။ ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်  

တာဝန် ရိှသူသည် လက်တစ်ြက်တွင် မီးနီ၊   ကျန်တစ်ြက်တွင် မီးဝါ၊  မီးစိမ်းကုိကုိင်လျက် သွားနစ  

လုိသည့်ယာဉ်အား မီးဝါ၊ မီးစိမ်းပြင့်လည်းနကာင်း၊ ရြ်နစလုိသည့်ယာဉ်အား မီးနီပြင့်လည်းနကာင်း  

ပြသရမည်။

၆။ အချက်ပြမှုကို ဝီစီသံပြင့် တေဲသုံးပခင်း။ ကကီးကကြ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူသည် လမ်း  

အသုံးပြုသူများက အချက်ပြမှုကို အာရုံစိုက်နစရန်အတွက် ဝီစီသံကိုြါတွဲ၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။

(င-၁၄)
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လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အချက်ပြများ

မာတိကာ

 စဉ် အခန်း အထြကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

 ၁။ အခန်း (၁)၊ အနထွနထွပြဋ္ဌာန်းချက်  ၁

 ၂။ အခန်း (၂)၊ လမ်းညွှန်းများ  ၂

 ၃။ အခန်း (၃)၊ လမ်းအမှတ်အသားများ  ၂၀

 ၄။ အခန်း (၄)၊ အချက်ပြများ  ၂၁

 ၅။  နနာက်ဆက်တွဲ (က) ၂၃ - ၃၃

 ၆။  နနာက်ဆက်တွဲ ( ခ )  ၃၄ - ၅၄

 ၇။  နနာက်ဆက်တွဲ ( ဂ )  ၅၅ - ၆၈

 ၈။  နနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ၆၉ - ၁၀၂

 ၉။  နနာက်ဆက်တွဲ ( င )  ၁၀၃ - ၁၁၇


